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CONFERÊNCIA PLENÁRIA 
Coord. Ema P. Oliveira (Universidade da Beira Interior, Portugal) 

Creative Giftedness: Its Detection and Development 

Todd Lubart (Université Paris Descartes, França) 

Creativity refers to the ability to conceive new, original ideas that have value in their social context.  

Some people excel in creative thinking and can be considered creatively gifted.  However, results 

suggest that there is little link to traditional intellectual giftedness, as measured by IQ.  Current ad-

vances in the measurement of creativity have led to new tools that allow creative giftedness to be 

identified in several domains of activity (visual art, verbal-literary, math, science, and music).  In this 

regard, the EPoC battery (Evaluation of Potential for Creativity) will be presented as a tool for chil-

dren and adolescents. This measure offers psychometrically-based procedures for detecting and de-

veloping creative giftedness.  In particular, the distinction between divergent-exploratory thinking, 

and convergent-integrative thinking is highlighted, as both dimensions are important for creativity.  

Findings and implications are presented and discussed. 
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CONFERÊNCIA PLENÁRIA 
Coord. Sara Bahia (Universidade de Lisboa, Portugal)  

Giftedness: A Risk or Protective Factor for the Psycho-Social Development? Selected 

Findings from the Marburg Giftedness Study 

Detlef H. Rost (Southwest University Chongqing, Faculty of Psychology, China & 

Philipps-University Marburg, Faculty of Psychology, Alemanha) 

The Marburg Giftedness Study (MGS) is a 28-year longitudinal study which is aimed to shed some 

light on the psycho-social adjustment of highly gifted persons. From a large representative sample of 

German third graders (1987/1988: N = 7023) the target group (TG1) of N = 151 highly gifted children 

was formed (selection criterion: outstanding cognitive ability: IQ ≥ 130; mean IQ of TG1 = 136; 58% 

boys). The control group 1 (CG1) comprised children with average general intelligence (mean IQ of 

CG1 = 102). The children of TG1 and TG2 were individually matched (same school, same class, 



same gender, similar socio-economic status). During the year 1988/1989 six specially trained psy-

chologists visited the pupil's homes (two half days) and their main-teachers. Many psycho-social data 

were collected (personality, motivation, self concept, interests, leisure, time activities, play behavior, 

peer-relations, achievement-related cognition etc.). Data sources: children, fathers, mothers, teachers. 

During the year 2004/2005 all pupils of TG1 and CG1 (now attending the ninth grade), their fathers 

and mothers and their teachers were again assessed (variables similar to those collected during prima-

ry school age; response rate 98.6%). In 2005 a second target group of highly achieving youth (TG2: 

ninth graders; N = 134; 59% girls) was added, selected according to their outstanding scholastic 

achievement. The second control group (CG2) comprised youth with average scholastic achievement. 

TG2 and CG2 were again matched. Data collection was identical to TG1 and CG1. Additionally, from 

1990 onwards (TG1, TG2) respectively from 1996 onwards (TG1, CG1, TG2, CG2), about every 

second year a postal data collection took place. The response rate was always 90 % or higher. The 

main methodological features and selected results concerning the non-cognitive correlates of intellec-

tual giftedness in childhood, youth and early adulthood are presented. Because of time restrictions, 

only selected findings concerning TG1 and CG1 will be reported. 

 

Keywords: Giftedness; Intelligence; Risk Factor; Protective Factor; Longitudinal Study; 

Marburg Giftedness Study; Psycho-Social Adjustment. 

 

SIMPÓSIOS 

SIMPÓSIO 1 

Estratégias Desarroladas en REINEVA en Programas para Padres 
Coord. Alberto Rocha (ANEIS, Portugal) 

“Encuentros”: Un Programa para Padres de Alumnado con Altas Capacidades 

Intelectuales. Evaluación Formativa 

Concepción Moreno Rodríguez,  Irene Rodríguez Nieto & África Borges 

(Universidad de La Laguna, Espanha)  

La intervención con padres de alumnos superdotados y talentosos es muy necesario, pues es funda-

mental que tengan un apropiado conocimiento de sus necesidades, así como que cuenten con estrate-

gias educativas adecuadas para contribuir al desarrollo de sus capacidades. Desde el año 2003, en el 

Programa Integral para Altas Capacidades (PIPAC) se lleva a cabo un subprograma dirigido a los 

progenitores, cuyo objetivo es potenciar una parentalidad positiva. Este subprograma se somete a 

evaluación sumativa (al inicio y al final de cada edición) y formativa, por medio de valoraciones de 

los padres de cada una de las sesiones realizadas. En el presente trabajo se muestran los temas y obje-



tivos abordados en las distintas sesiones del curso 2015-2016 y las valoraciones que los padres hacen 

de las mismas. 

 

Palabras Clave: Alumnos Superdotados; Estrategias Educativas; 

Parentalidad Positiva; Evaluación Formativa. 

 

Programa Parentalidade Positiva: Programa de Intervenção Parental de Crianças e 

Jovens Sobredotados 

Ana Isabel S. Almeida, Alberto Rocha & Helena Fonseca (ANEIS Porto, Portugal) 

A importância de intervir junto dos pais de crianças e jovens detentores de capacidades excecionais 

torna-se cada vez mais necessária, contrariando o escasso número de programas destinados a estes 

agentes educativos (Hertzog & Bennett, 2004). Assim, e de forma a dar resposta aos pais das crianças 

e jovens sobredotados incluídos no programa da ANEIS (delegação Porto), o Programa Parentalidade 

Positiva conta já com três anos de intervenção. Este programa procura prestar informações acerca da 

educação parental e auxiliar na identificação de estratégias a implementar face às necessidades inte-

lectuais e socioemocionais associadas à sobredotação. Para tal, é feita uma avaliação pré-teste e pós-

teste, de forma a identificar as dúvidas e carências dos pais, bem como avaliar a satisfação da inter-

venção. Os resultados apontam para uma elevada satisfação, bem como a necessidade de abordar te-

máticas relacionadas com questões socioemocionais destas crianças e jovens. A eficácia destes pro-

gramas aparenta estar associada a uma intervenção focada na sensibilização dos agentes educativos 

acerca de aspetos e necessidades intelectuais, psicológicas e sociais de educandos com capacidades 

excecionais (Sankar-DeLeeuw, 2007). 

 

Palavras-chave: Educação Parental; Estratégias Educativas; Crianças e Jovens Sobredotados. 

 

Prácticas Parentales de las Madres Participantes en el Programa Integral para Altas 

Capacidades en México 

Gabriela López Aymes1, David Jesús Ponce Hernández1 & Santiago Roger Acuña2 

(1Universidad Autónoma del Estado de Morelos & 
2Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México) 

En este trabajo se analizan las prácticas parentales de madres de niños y niñas con altas capacidades, 

participantes en un programa extracurricular para alumnos con estas características. Se aplicó el Cues-

tionario de prácticas parentales de Robinson basada en la clasificación de Baumrind (estilo democrá-

tico, autoritario y permisivo) a un grupo de 12 madres de niños y niñas con altas capacidades entre 5 y 

12 años de edad, en el marco del Programa Integral para altas capacidades. Se encontró que dentro de 



las estrategias que las familias intentan poner en práctica con más frecuencia son las relacionadas al 

estilo democrático, tales como el establecimiento de una relación amistosa y afectiva, un dialogo de-

mocrático, y el razonamiento, sin embargo continúan estando inseguros acerca de lo adecuado de sus 

prácticas parentales. Se observa que las familias evitan ignorar el mal comportamientos de sus hijos, 

así como utilizar los golpes y el no razonamiento para disciplinarlos, sin embargo la hostilidad verbal 

si es una medida que es empleada con regularidad. Se discuten estos resultados y su implicación para  

la orientación educativa familiar. 

 

Palabras Clave: Alumnos Superdotados; Estrategias Educativas; Prácticas Parentales. 

 

Control y Manejo de Emociones: 

Un Programa para Padres de Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales 

Manuela Rodríguez-Dorta 1, Elena Rodríguez-Naveiras2, África Borges1 & Matilde Díaz Hernández1 

(1Universidad de La Laguna, Espanha; 2Universidad Europea de Canarias, Espanha) 

La educación integral del alumnado con altas capacidades exige implicar a sus padres, algo que se 

viene haciendo en el Programa Integral para Altas Capacidades (PIPAC) desde su creación, a través 

del subprograma denominado “Encuentros”. Este subprograma está dirigido a dotarles de las herrami-

entas necesarias para el adecuado desarrollo de sus hijos, abordando temas como los problemas deri-

vados de la superdotación o herramientas educativas. En este curso, y dado que muchas familias han 

seguido en el programa al menos dos años, se ofrece a estos progenitores un subprograma que pro-

fundiza en el conocimiento, control y manejo de sus emociones. El objetivo es permitirles un mayor 

conocimiento de sí mismos y dotarles de estrategias para el correcto control y la efectiva gestión de 

las emociones y así facilitar una adecuada relación con sus hijos. 

 

Palabras Clave: Educación Integral; Progenitores; Control y Gestión de Emociones. 

 

SIMPÓSIO 2 

O Educador para a Criatividade e Excelência: Obstáculos e Propostas 
Coord. Maria de Fátima Morais (Universidade do Minho, Portugal) 

O que Impede o Professor de Ser Criativo? Alguns Dados e Reflexões 

Ana Teresa Almeida1, Fernanda Martins2 & Maria de Fátima Morais1 

(1Universidade do Minho &2 Universidade do Porto, Portugal) 

Frequentemente são questionadas e propostas variáveis para os educadores assumirem como requisi-

tos para potencialmente se tornarem mais criativos e, consequentemente, proporcionarem competên-



cias criativas aos seus educandos. Este trabalho quer escutar a resposta inversa: o que estará impedin-

do tais educadores face à criatividade. Numa amostra de 120 professores do 1º ciclo e de 120 do 2º 

ciclo do Ensino Básico, tomámos as perceções de obstáculos pessoais, da sala de aula e da instituição 

face à expressão criativa. Tais obstáculos são ainda analisados por género e por idade dos professores. 

Os resultados são analisados e refletidos, visando a aplicação dos mesmos à promoção de condições, 

internas e externas, facilitantes de criatividade no educador. 

 

Palavras-chave: Criatividade; Professores; Barreiras; Perceções. 

 

Escutar o Ensino Superior sobre Criatividade e Sobredotação: 

Das Perceções de Alunos a Necessidades Formativas 

Maria de Fátima Morais (Universidade do Minho, Portugal) 

As competências de resolução criativa e a excelência na realização académica são condições para o 

sucesso futuro a nível profissional face aos requisitos cada vez mais complexos do contexto social. É 

então pertinente auscultar perceções de alunos universitários acerca de conceitos como os de criativi-

dade e sobredotação para perceber necessidades e pistas para atuação no sentido de desenvolvimento 

de competências e de sensibilização destes futuros profissionais para tais conceitos. Foram avaliados 

582 alunos de uma universidade portuguesa quanto à relevância da criatividade na universidade e fora 

dela, à necessidade de formação em competências criativas por docentes e alunos, ao que entendiam 

por criatividade e quanto à abordagem de criatividade e sobredotação no currículo. Elevada valoriza-

ção de criatividade emergiu, em termos gerais. Emergiram, porém, necessidades de abordagem face 

aos conceitos, uma conceção ambígua de criatividade e diferenciações nas respostas por área curricu-

lar e por género. São dados que importa refletir nos sentidos acima apontados. 

 

Palavras-chave: Criatividade; Sobredotação; Ensino Superior; Perceções; Alunos. 

 

A Avaliação Sistemática do Sucesso de uma Intervenção na Resolução Criativa de 

Problemas: Desafio Aos Professores 

Ivete Azevedo, Maria de Fátima Morais & Fernanda Martins 

(Universidade do Minho, Torrance Center Portugal, & Universidade do Porto, Portugal) 

Um dos obstáculos à eficácia do treino cognitivo, incluindo o das competências de resolução criativa 

de problemas, é o da transferência dos resultados para competências transversais e para distintos con-

textos de vida. Uma avaliação sistemática e detalhada da aplicação de tais programas é então uma 

exigência, a qual deve ser divulgada e mesmo assumida pelos professores. Apresenta-se uma escala 

de perceções de eficácia face a um programa de treino do pensamento criativo conhecido mundial-



mente e validado recentemente para Portugal (Future Problem Solving). Esta escala é preenchida por 

jovens participantes do programa, mas também por professores que, em espaços extra-curriculares, 

aplicaram tal programa. Avalia perceções de eficácia do programa, especificada esta em itens relacio-

nados com pensamento criativo e outras competências. É uma escala unifatorial e que apresentou boas 

características psicométricas. Neste trabalho, a sua apresentação visa a exemplificação de um instru-

mento de avaliação usável por educadores e que pode fornecer pistas para controlo da eficácia em 

outras intervenções de promoção da criatividade. 

 

Palavras-chave: Future Problem Solving Program; Avaliação; Educadores; Criatividade. 

 
Formação de Professores e a Intervenção com Alunos Sobredotados: Reflexões em 

Torno de uma Experiência de Formação de Docentes do 2º Ciclo no Âmbito da 

Implementação do Programa de Enriquecimento Escolar “Odisseia” 

Lúcia C. Miranda1,3 & Leandro S. Almeida2,3 (1Gabinete de Formação e Pesquisa em Educação – 

Federação Nacional da Educação, 2Universidade do Minho & 3ANEIS, Portugal) 

Tornar as escolas contextos eficazes para o desenvolvimento do talento e da excelência dos seus alu-

nos implica, entre outros aspetos, a possibilidade de modificar e ajustar o currículo e respetivos con-

teúdos às necessidades educativas dos alunos e, por outro lado, uma atenção especial à formação de 

professores. Com este trabalho procurámos refletir sobre a importância da formação de professores 

para uma resposta ajustada às necessidades educativos dos alunos mais capazes no quadro de uma 

escola inclusiva. Deste modo, apresentamos os objetivos de um programa de formação, os seus conte-

údos e metodologias de implementação, dirigido aos professores que aplicaram o Programa de Enri-

quecimento Escolar “Odisseia”. Conclui-se, face à falta generalizada de (in) formação na área, pela 

necessidade das instituições responsáveis pela formação inicial e contínua desenvolveram programas 

de formação para capacitar os docentes no tema da sobredotação e das altas capacidades. Por outro 

lado, esta experiência mostra a motivação genuína dos professores em aprenderem sobre este tema, 

assim como a possibilidade de alterarem as suas concepções e alguns mitos sobre o desenvolvimento 

e a atenção educativa destes alunos. 

 

Palavras-chave: Sobredotação; Formação de Professores;  Educação Inclusiva; Programa “Odisseia”. 

 

Ser Criativo Implica Gostar Mais de Si Mesmo? 

 Relações entre a Criatividade e a Autoestima em Estudantes Universitários 

Marta Tagarro & Feliciano H. Veiga (Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, Portugal) 



O estudo da criatividade e da autoestima tem vindo a ser considerado como importante e atual pela 

literatura científica, que aponta para a falta de estudos e a necessidade de aprofundamento do tema. 

Alguns autores definem a criatividade como o processo de produzir algo novo através da manipulação 

de elementos conhecidos, outros como um modo de resolver problemas, outros ainda como um meio 

de expressão de impulsos específicos. Por seu lado a autoestima define-se como a avaliação que o 

sujeito faz sobre si próprio e o seu valor afetivo. A relação entre estes dois conceitos surge no presen-

te estudo como tema central, dando origem ao problema de investigação, definido nos seguintes ter-

mos: Como se caracteriza a criatividade e a autoestima em alunos universitários e como se relacionam 

entre si? Para encontrar respostas à questão formulada, recorreu-se a uma metodologia quantitativa. A 

amostra foi constituída por 588 sujeitos com mais de 18 anos. Os instrumentos utilizados foram a 

Escala de Autoestima de Rosenberg (Rosenberg, 1979) e a Escala de Estilos de Pensar e Criar (We-

chsler, 1999; Garcês, 2011). Os resultados apontam para níveis de criatividade e de auto-estima espe-

cíficos e diferenciados, e destacam relações significativas entre a autoestima e a criatividade. Tais 

resultados são considerados de acordo com a literatura revista. 

 

Palavras-chave: Estilos de Criar e Pensar; Criatividade; Autoestima; Jovens Adultos e Adultos. 

 

SIMPÓSIO 3 

Formação de professores e agentes educativos 
Coord. Cristina Maria Carvalho Delou (Universidade Federal Fluminense, Brasil) 

Altas Habilidades e Notório Saber no Curso de Mestrado Profissional 

em Diversidade e Inclusão, Brasil 

Cristina Maria Carvalho Delou (Universidade Federal Fluminense, Brasil) 

O Curso de Mestrado Profissional em Diversidade e Inclusão (CMPDI), da Universidade Federal 

Fluminense (UFF), Brasil, possui uma linha de pesquisa intitulada Altas Habilidades e Notório Saber. 

Nela, têm sido desenvolvidos projetos de pesquisa com temas relacionados aos alunos com altas habi-

lidades ou superdotação como formação de professores, identificação escolar, efeitos dos programas 

de atendimento educacional especializado. Trata-se de temas relacionados ao cotidiano dos professo-

res que trabalham em sala de aulas regulares e que buscam, na pós-graduação stricto-sensu, soluções 

de problemas por meio da pesquisa científica. Esta apresentação tem o objetivo de mapear o conjunto 

dos estudos realizados no CMPDI sobre os alunos com altas habilidades ou superdotação, no período 

de 2013-2015. Trata-se de um follow-up de observação e análise dos objetos, objetivos e justificativas 

que os candidatos aprovados no processo de seleção ao CMPDI estabeleceram para os estudos conclu-

ídos ou ainda em andamento no CMPDI, a fim de traçar um desenho das demandas de tais professo-

res. A análise dos dados utilizará recursos da estatística descritiva e da análise de discurso.  



 

Palavras-chave: Altas Habilidades; Superdotação; Talentos; Vocação Científica; 

Formação de Professores. 

 

Indicadores De AH ou SD no Ensino Técnico e Profissionalizante: Um Desafio 

Claudiane Figueiredo Ribeiro & Lúcia de Mello e Souza Lehmann 

(Universidade Federal Fluminense, Brasil) 

O ensino técnico brasileiro tem registrado a presença de alunos com Altas Habilidades ou 

Superdotação, contudo o registro destes alunos se faz de forma incipiente, sendo que entre os fatores 

limitadores, está a especificidade de identificar os cognitivamente capazes, e que sejam habilidosos 

nas áreas técnicas em questão. Este trabalho identifica, analisa e sistematiza aspectos indicativos de 

Altas Habilidades para as carreiras técnicas. Parte do princípio que nem sempre superdotação está 

voltada para habilidades de operacionalização e raciocínio técnico. O campo da pesquisa é uma 

escola técnica, seus cursos, alunos e professores. O referencial teórico dialoga com as concepções de 

AH ou SD, com a legislação Brasileira de Educação Especial, com o conceito de inteligência e 

competências. A metodologia utilizada faz uso de banco de dados, entrevistas a professores da área, 

sendo um trabalho quanti-qualitativo. Os resultados parciais apontam para categorias e orientações 

que facilitem, estimulem a identificação e orientação destes alunos.  O trabalho é desenvolvido no 

CMPDI da Universidade Federal Fluminense e na Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do 

Rio de Janeiro –Brasil. 

 

Palavras-chave: Altas Habilidades; Superdotação; Educação Especial; Escola. 

 

O Jovem Superdotado das Camadas Populares: Dupla Exclusão 

Paula Teresa Pessoa Cavalcanti (Universidade Federal Fluminense, Brasil) 

A experiência com jovens superdotados de camadas populares evidenciou especificidades em suas 

vidas. Identificados como alunos especiais, eles teriam direito a um atendimento especializado, o quê 

não acontece na maioria das vezes. Além disso, em função de seu baixo poder aquisitivo, esses jovens 

ficam excluídos da educação de qualidade, do acesso ao consumo e da mobilidade, penalizando-os 

duplamente. Este trabalho tem como objetivo demonstrar como estratégias de enfrentamento e apoio 

podem se tornar efetivas em casos de dupla exclusão, conduzindo a resultados satisfatórios. O estudo 

vem sendo desenvolvido com alunos egressos de um programa de apoio aos AH\SD. Neste trabalho 

optamos por focalizar um estudo de caso onde a trajetória de vida, narrada pelo próprio, é levantada 

com o propósito de identificar aspectos significativos e de impasse para o desenvolvimento deste su-

jeito. Para orientar a análise dos dados obtidos utilizamos como referencial teórico o conceito de 



AH/SD, as leis da Educação Especial, o conceito de resiliência e a noção de exclusão social que nor-

teia a compreensão do que seja um jovem de camadas populares. A metodologia utilizada apoia-se em 

banco de dados para o levantamento dos sujeitos e entrevistas individuais, sendo escolhido aleatoria-

mente um dos sujeitos. A análise dos dados nos aponta para pontos chaves em que escolhas, apoio e 

atitudes podem ser pontos divisórios na trajetória desses sujeitos. O trabalho vem sendo desenvolvido 

no CMPDI da Universidade Federal Fluminense e no Instituto Lecca, ambos no Rio de Janeiro, Bra-

sil. 

 

Palavras-chave: Superdotação; Atendimento Especializado; Baixa Renda; Educação Especial. 

 

CONFERÊNCIAS PLENÁRIAS 
Coord. Leandro S. Almeida (Universidade do Minho, Portugal) 

Duas Décadas de Investigação no Domínio da Sobredotação Intelectual na 

Universidade de Coimbra: Velhas Questões e Novos Desafios 

Marcelino Pereira 

(Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, Universidade de Coimbra, Portugal) 

O estudo da sobredotação intelectual ao longo das duas últimas décadas (1994-2016), confronta-nos 

permanentemente com velhas questões,  que, às vezes, nos parecem insolúveis, e com novos desafios 

que exigem um quadro concetual diferente na confluência de diversos domínios do saber. Acompa-

nhando a  mudança de um paradigma marcadamente centrado na teoria dos dons, que procurava os 

correlatos neuronais do talento e encarava a sobredotação como um desvio em relação à norma, in-

contornavelmente gerador de problemas, transitou-se para um modelo que tende a focar os ambientes 

ou os contextos como elementos mais decisivos da sobredotação/talento e, simultaneamente, alicerça-

do numa perspetiva mais positiva, que coloca a ênfase nas experiências geradoras de bem estar e feli-

cidade. Neste percurso, a investigação na FPCE-UC centrou-se no estudo de seis temáticas de cujos 

resultados fazemos uma síntese nesta conferência: (i) as respostas educativas em contexto escolar, 

nomeadamente o impacto de medidas como a aceleração; (ii) o pensamento criativo e o desempenho 

das crianças sobredotadas nos testes de criatividade; (iii) as trajetórias de desenvolvimento das crian-

ças sobredotadas desde a infância à jovem adultez. (iv) a avaliação neuropsicológica; (v) a dupla ex-

cecionalidade, com particular destaque para as crianças sobredotadas que apresentam perturbações de 

aprendizagem específicas; (vi) a qualidade de vida das crianças sobredotadas e das suas famílias. 

 

Palavras-chave: Sobredotação; Aceleração Escolar; Criatividade; Trajetórias de Desenvolvimento; 

Avaliação Neuropsicológica; Dupla Excecionalidade; Qualidade de Vida. 



Talento 3.0: Un Proyecto Consolidado que Camina Hacia el Futuro 

Carmen Pomar Tojo 

(Unidad de Atención Educativa en Altas Capacidades, 

Universidad de Santiago de Compostela, Espanha) 

Después de dos años llevando a cabo una intenso trabajo desde las Universidades de Santiago de 

Compostela (España) y Connecticut (USA) y gracias a un proyecto financiado por la Fundación Bar-

rié y apoyado desde la Consejería de Educación de la Xunta de Galicia, Talento 3.0 se ha convertido 

en un referente en el campo de la formación de profesorado centrada en el ámbito del Talento. Tras 

una primera edición un tanto experimental, el verano pasado asistimos a unas jornadas de formación 

que obtuvieron elevados índices de satisfacción por parte del profesorado asistente y, todavía más 

importante, a una Feria de Proyectos Educativos que fue visitada por la administración, directores/as 

de centros, profesorado de todos los niveles y muchas familias gallegas, con una gran proyección 

mediática e informativa. Después de dos cursos trabajando en el modelo SEM la realidad educativa 

gallega ha comenzado a cambiar, ya son muchos los proyectos que en esta línea se están desarrollan-

do en numerosos centros de nuestra geografía y hemos creado, también, una red de centros que a tra-

vés de la formación oficial de los Centros de Formación y Recursos de la Xunta de Galicia están uni-

dos al objetivo Talento 3.0. Estamos en este momento trabajando en la adaptación del proyecto a 

mundo de las Competencias y planificando nuevos retos de futuro que desde un marco de investiga-

ción-acción proporcionen datos objetivos que afiancen el proyecto y lo consoliden en los próximos 

cursos. 

 

Palabras Clave: Enriquecimiento; Talento; Formación Profesorado; Red de Centros; 
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Es la Motivación una Característica Principal en los Alumnos con 

Altas Capacidades Intelectuales 

María de los Dolores Valadez Sierra (Universidad de Guadalajara, México) 

En las últimas décadas, el estudio de los alumnos con altas capacidades intelectuales ha cobrado 

relevancia, sin embargo aún prevalece un debate sobre cuáles son las características de esta población, 

lo que ocasiona incertidumbre tanto para identificar a estos alumnos como para atenderlos 

particularmente en el ámbito educativo. En este contexto, la motivación ha sido señalada como una 

característica de esta población o bien como una variable moduladora en el aprendizaje de estos 

alumnos. Por lo tanto en esta conferencia se analizará en qué medida es importante el estudio de las 

características motivacionales de los estudiantes con altas capacidades intelectuales (EACI)  para  

implementar estrategias de identificación  y de intervención psicoeducativa a estos estudiantes.   
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El Contexto Familiar en el Desarrollo del Alumnado de Altas Capacidades Intelectuales 

África Borges (Universidad de La Laguna, España) 

La familia es fundamental en el desarrollo infantil, siendo su papel transcendental para el alumnado 

de altas capacidades intelectuales. Las familias, con frecuencia, tienen que hacer de interlocutores con 

la escuela para que sus hijos reciban la educación que precisan, llegando ocasiones a tener que luchar 

por ello. A veces, esas presiones son las que han llevado a los responsables educativos al estableci-

miento de leyes que velen por una educación adecuada a sus capacidades. Con frecuencia, las familias 

se organizan en asociaciones, para el apoyo mutuo, con o sin la intervención de profesionales especia-

listas en altas capacidades. Dada la importancia que la familia juega en el desarrollo de los menores, 

es fundamental incluir en los programas para el alumnado de altas capacidades los correspondientes a 

sus progenitores. Se abordará en esta ponencia una revisión de dichos programas. 
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SIMPÓSIOS E COMUNICAÇÕES LIVRES 

SIMPÓSIO 4 

Este mundo não é o meu! Desafios Partilhados 
Coord. Virgínia Monteiro & Cristina Rocha (Serviço de Pediatria – Centro Hospitalar de Entre o Douro e 

Vouga E.P.E., Portugal) 

Crossroads: Giftedness and Deficit 

Joana Monteiro, Ana Teresa Pinheiro, Cristina Rocha & Virgínia Monteiro 

(Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, Portugal) 

 “Gifted” means different things to different people in different context and cultures. Some equate 

gifted with high intelligence, others with high academic achievement. Still others highlight the do-

main-specific mastery characteristic. Children who are gifted compose 5-20%of the general school-

aged population, depending on the criteria used, however, only a very small percentage seeks medical 

attention. Some of the challenges faced are academic underachievement envolving multiple factors 

such as curriculum, peer pressure, inconsistent and conflicting parenting styles as well as child factors 

such as depression, anxiety, maladaptive types of perfectionism, low self-regulation. Social isolation 

and peer bullying may also be a burden of “success”, undermining lower reported levels of social self-

concept and academic self-efficacy. Attention must be paid to unrecognized dual or differential diag-



nosis such as attention-deficit/hyperactivity disorder, learning disability, autism spectrum disorders 

which might be responsible for the student underachievement and/or social maladjustment. Current 

conceptualizations of giftedness highlight the cognitive and non cognitive components necessary for 

gifted products including high intelligence, creativity, motivation and self-efficacy. Consequently, 

careful, professional evaluation, including comprehensive psychological or neuropsychological evalu-

ation may assist with accurate diagnosis and intervention. 

 

Keywords: Gifted; Comorbilities; Differential Diagnosis. 

 

Comorbilidade entre Síndrome de Asperger e Sobredotação?  

Fátima Nunes & Tânia Nunes (Instituto do Desenvolvimento, ANEIS Paredes, Portugal) 

A dupla excecionalidade (Sobredotação e a Síndrome de Asperger) apresenta-se descrita como a pre-

sença de uma alta capacidade em conjunto com uma perturbação de desenvolvimento. Existem vários 

estudos empíricos que analisam esta comorbilidade, apontando as diferenças entre ambas as condi-

ções. Um dos aspetos que desperta a diferença da comorbilidade relaciona-se com a criatividade 

(condição necessária na sobredotação). Mas, e se temos uma pessoa com nível de inteligência superi-

or, mas sem a dimensão da criatividade associada, o que faz o seu diagnóstico ser apenas Síndrome de 

Asperger? Com esta apresentação pretende-se refletir sobre o que separa e o que une a Sobredotação à 

Síndrome de Asperger, tentando descortinar uma fronteira, por vezes ténue e confusa. A importância 

desta análise e do diagnóstico da dupla excecionalidade é fundamental, de forma a promover os fato-

res protetores advindos da Sobredotação e atenuar os prejuízos advindos da Síndrome de Asperger, 

quando existe essa comorbilidade. 
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Dificuldades de Aprendizagem Específicas e Sobredotação: 

Desafios no Atendimento Educativo à Dupla Excepcionalidade 

Alberto Rocha & Helena Fonseca (ANEIS, Portugal) 

As crianças e jovens que são sobredotados mas também possuem uma dificuldade de aprendizagem 

específica, constituem um grupo heterogéneo de alunos, muitas vezes mal compreendidos nas escolas 

pela sua dupla excecionalidade. Os alunos com estas características são apenas identificados pelas 

suas dificuldades e não pelas suas capacidades excecionais e, consequentemente, não têm o atendi-

mento educativo adequado. Pretende-se com este trabalho discutir as dificuldades na identificação da 

sobredotação quando existe uma dificuldade de aprendizagem concomitante, bem como as barreiras 

educativas legais e operacionais que existem nas escolas, face ao atendimento a estes alunos. Ensinar 



estas crianças requer uma compreensão profunda do impacto que as suas dificuldades têm na aprendi-

zagem, bem como das formas de levar estes alunos a alcançar o seu potencial máximo, otimizando as 

suas áreas fortes.  

 

Palavras-chave: Sobredotação; Dupla Excecionalidade; Intervenção; 

Dificuldade de Aprendizagem; Disortografia. 

 

A Alteridade na Constituição da Identidade de uma Criança Sobredotada: 

Desfazendo Mitos com Base na Evidência 

Isabel Godinho (Clínica Jardins do Castelo, Portugal) 

A dialética em torno deste Simpósio circunscreve a temática da Sobredotação numa lógica de 

preocupação crescente projetada nas mais variadas pesquisas e reflexões conducentes a uma maior 

consciencialização das especificidades e reais necessidades destas crianças e jovens. Pese embora a 

sobredotação se afigure ainda pouco clara quer para a comunidade educativa quer para a sociedade 

em geral, a existência de crianças/jovens sobredotados é indiscutível. Apesar da expressão de um 

conjunto de fatores interatuantes que resultam na manifestação de elevadas aptidões e desempenho 

proeminente em certas áreas, grande parte destes alunos ainda permanecem ignotos no sistema 

educativo. A visibilidade que se reivindica está diretamente relacionada com o respeito e 

reconhecimento das potencialidades e aptidões destes alunos, bem como, com a promoção de 

oportunidades educacionais na escola que os acolhe e que se afirma inclusiva. A sinalização precoce e 

avaliação reflete-se, assim, numa premissa fundamental, de modo que possamos dispor de um 

conjunto de informações que nos permitam tomar decisões e fazer escolhas livres, informadas e 

esclarecidas, no quadro de uma verdadeira ética de responsabilidade. Desta simbiose de fatores 

emerge o presente tema que terá como desígnio aduzir este fenómeno através da descrição de um caso 

clínico e, com base na evidência, reedificar ideias pré-concebidas e que levam a análises 

desintegradas da realidade. 
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Papel da Escola no Acompanhamento de Alunos Sobredotados: Práticas Emergentes 

Bárbara Diogo  (Serviço de Psicologia e Orientação Externato Ribadouro, Portugal) 

O objetivo da participação neste Simpósio prende-se com o tema da sobredotação e a sua relação com 

as práticas emergentes na escola, vistas como um desafio. Apesar de a investigação da sobredotação 

permanecer escassa e inconsistente, pelo facto de os estudos envolverem o conceito, a identificação e 

as necessidades dos alunos, torna-se crucial falar na escola inclusiva que não só prevê a promoção de 



práticas educativas que visem a igualdade de oportunidades, como também o recurso a estratégias 

adequadas às necessidades de todos os alunos, incluindo os sobredotados. Com basena conceção de 

sobredotação dos três anéis de Renzulli (Grande motivação/ Capacidade inteletual superior/ 

Criatividade elevada) pretende-se partilhar um conjunto de estratégias e atividades que uma escola 

privada, no Porto, coloca em prática com alunos que apresentam talentos e habilidades excecionais. 

Estas atividades centram-se na sobredotação vista como fenómeno que acontece no espectro do 

desenvolvimento humano e pode ser entendido através dos comportamentos observáveis apresentados 

pelo indivíduo, em determinada situação (escola), quando o seu potencial é convertido em 

desempenho e  numa área específica (Renzulli, 2005). Visa, ainda, representar a interação entre 

fatores ambientais e de personalidade que favorecem o aluno, com base nas caraterísticas individuais, 

requerendo uma resposta educativa individual. 
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SIMPÓSIO 5 

Desafios à Criatividade: Experiências de Desenvolvimento Sistemático em Portugal 
Coord. Maria de Fátima Morais (Universidade do Minho, Portugal) 

Enriquecimento Escolar para Alunos Sobredotados ou com Talentos: 

O Programa Odisseia 

Lúcia C. Miranda1,3 & Leandro S. Almeida2,3 (1Gabinete de Formação e Pesquisa em Educação – 

Federação Nacional da Educação, 2Universidade do Minho & 3ANEIS, Portugal) 

O propósito deste trabalho é o de refletir sobre o enriquecimento escolar para alunos sobredotados ou 

com talentos. Ilustra-se a operacionalização de tal medida educativa através do programa de enrique-

cimento escolar Odisseia, entendido como um programa que procura promover experiências diversifi-

cadas para que os alunos do 2º Ciclo do Ensino Básico (idades entre os 10 e os 12 anos) tendo em 

vista o desenvolvimento das suas capacidades e talentos. Este programa de enriquecimento. Estrutura-

se em três subprogramas: Um primeiro nível (Odisseia I) aplicado a todos os alunos que, na altura, 

frequentavam a escola onde decorreu o projeto (n=135), proporcionando-lhes assim o contacto com 

diversos temas e assuntos, estimulando e motivando os alunos para as fases seguintes do programa. 

Na segunda fase deste programa (Odisseia II) tomou-se uma sub amostra desses alunos (n=68) consi-

derando-se aqui os critérios de pontuação no percentil 75 nas provas psicológicas de criatividade, 

aptidão e motivação, rendimento escolar e identificação pelos professores como sendo alunos com 

boas capacidades cognitivas, criativas e motivacionais. Na fase seguinte, os que apresentavam alta 

capacidade, criatividade e motivação (percentil 90), participaram no Programa Odisseia III (n=9). 

Este último nível do programa estruturou-se na base do desenvolvimento de projetos individuais de 



investigação na área de interesse de cada aluno, com tutores indicados para acompanhamento do de-

senrolar do projeto. Neste trabalho reportamo-nos às particularidades do Programa de Enriquecimento 

Escolar Odisseia enquanto oportunidade para o apoio a este sub grupo de alunos no quadro de uma 

escola inclusiva. 
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O Programa Future Problem Solving Aplicado em Portugal: 

Breve Descrição da Experiência com Adolescentes 

Ivete Azevedo, Maria de Fátima Morais & Fernanda Martins 

(Universidade do Minho; Torrance Center Portugal & Universidade do Porto, Portugal) 

O Future Problem Solving Program (FPSP)é um programa de treino de competências criativas, recor-

rendo a uma abordagem futurista dos problemas Tem como contextos teóricos o modelo de Resolução 

Criativa de Problemas e o Pensamento Futurista. Tem sido internacionalmente aplicado em crianças e 

jovens. Nesta comunicação, pretende-se ilustrar os contornos que a aplicação do programa tomouem 

Portugal, visando um estudo controlado (com pré e pos teste; grupos experimental e de control) to-

mando 131 adolescentes (67 intervencionados durante sete meses em contexto extra curricular). Fo-

ram avaliadas competências criativas pelo Teste de Pensamento Criativo de Torrance, Versão Figura-

tiva; Forma A). Encontraram-se diferenças estatisticamente significativas nas competências avaliadas, 

querem parâmetros específicos, quer numa classificação genérica de criatividade, indicando estas 

impacto positivo do programa na amostra. Tais resultados serão também apresentados e reflectidos 

sublinhando a pertinência de futuras aplicações com sobredotados no país. 
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Teatro e Sobredotação: 

Um Caminho para a Expressão Criativa de Crianças e Jovens Sobredotados 

Alberto Rocha, Helena Fonseca, Ana Isabel S. Almeida, Catarina Soares e Figueiredo, Filipe Silva, 

Leonor Moreira, Renata Rocha, Francisca Maia & Alaíde Martins (ANEIS Porto, Portugal) 

Segundo Dabrowski, o processo criativo é importante para o desenvolvimento da sobredotação e do 

talento. A natureza intrinsecamente criativa do aprender através da arte dá oportunidades de realizar 

aprendizagens integradoras e de desenvolver competências múltiplas. A integração das artes, em pro-

gramas de enriquecimento, pode constituir uma estratégia eficaz para alunos sobredotados, uma vez 

que a expressão artística é fundamental para o desenvolvimento de atividades destinadas a crianças e 

jovens sobredotados e/ou talentosos. Este tipo de atividades permite aprofundar e enriquecer o currícu-



lo, providenciam desafios, fomentam a criatividade e a inovação, e dão oportunidades para a descober-

ta de novas áreas de interesse. Tendo em conta estes fundamentos, o grupo de crianças e jovens da 

ANEIS-Porto desenvolveu, no âmbito do programa de enriquecimento PEDAIS, um projeto de ex-

pressão artística, mais especificamente, um teatro de sombras, baseado na obra de Luís Sepúlveda “A 

História de uma Gaivota e do Gato que a ensinou a voar”. Esta metodologia de trabalho por projecto, 

teve a duração de 6 sessões, durante as quais as crianças realizaram, em trabalho colaborativo, todas as 

fases do mesmo, desde a planificação até ao produto final, que consistiu numa apresentação ao vivo do 

teatro de sombras. Projetos como este cumprem a finalidade de desenvolver várias áreas cruciais, no-

meadamente, a criatividade, as várias expressões artísticas, o trabalho colaborativo, a resiliência, a 

resistência à frustração, as competências sociais e emocionais. 
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Mérito Académico no Ensino Superior:  

Desafio à (Cri)Atividade nas Universidades Portuguesas  

Ana Antunes1, Maria de Fátima Morais2 & Fernanda Martins3 

(1Universidade da Madeira,2Universidade do Minho & 3Universidade do Porto, Portugal) 

O potencial que o aluno de mérito académico no ensino superior representa, aquando a entrada no 

mercado de trabalho, tem colocado algumas questões acerca das suas caraterísticas e das oportunida-

des de desenvolvimento que lhes são facultadas quando frequenta o ensino superior. Neste trabalho, 

além de se elencar algumas caraterísticas diferenciadores dos alunos de mérito e pretende-se refletir 

sobre algumas formas de intervenção potenciadoras do seu desenvolvimento. A amostra é formada 

por 1366 estudantes, 771 mulheres (56,4%) e 597 homens (43,6%), com idade média de 21,32 anos 

(DP = 4,43), entre os 17 e os 62 anos, do 1º ciclo do ensino superior português. Os alunos pertencem 

a cursos de três áreas do conhecimento: 515 alunos (37,7%) de Ciências e Tecnologias, 500 alunos 

(36,6%) de Ciências Sociais e Humanas, e 351 alunos (25,7%) de Artes e Humanidades. Utilizou-se o 

Inventário de Caraterísticas Psicológicas Associadas ao Desempenho Académico – ICPADA, consti-

tuído por seis escalas: Cognitivo-Criativa, Motivação e Estratégias de Aprendizagem, Persistência, 

Interação Social, Orientação para a Excelência e Interesse Cultural na recolha de dados. Os resultados 

revelam-se superiores na generalidade das escalas para os alunos de mérito com exceção na escala 

Interação Social. A partir dos resultados encontrados, equacionam-se formas de intervenção possível 

no ensino superior, além do reconhecimento através dos prémios de mérito, as quais incitam a activi-

dade académica existente, e requerem criatividade institucional, para ensaiar novas formas de reco-

nhecimento e atendimento, quiçá mais criativas e desafiadoras para os estudantes.  
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COMUNICAÇÕES LIVRES 

Avaliação e Intervenção na Sobredotação  
Coord. Filomena Ponte (Universidade Católica de Braga, Portugal) 

Sobredotação Intelectual: Questões em Torno da Avaliação Psicológica 

Joana Moreno & Marcelino Pereira 

(Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, Universidade de Coimbra, Portugal) 

No âmbito da consulta de Avaliação Psicológica, Aconselhamento e Reabilitação, integrada nas ativi-

dades desenvolvidas no Centro de Prestação de Serviços à Comunidade da Faculdade de Psicologia e 

de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, são recebidos regularmente pedidos de avalia-

ção psicológica de crianças com características de sobredotação e talento. Nesta comunicação, é nosso 

objetivo fazer o relato e análise crítica desta atividade, tendo como referência 84 casos que foram 

atendidos no período compreendido entre 17 de março de 2011 e 22 de abril de 2016. Na apresenta-

ção, começaremos por apresentar as guidelines do protocolo de avaliação psicológica. Em seguida, 

damos especial ênfase a aspetos como: (i) motivos que sustentam o pedido de avaliação psicológica; 

(ii) convergência e divergência das diferentes fontes de informação e dos procedimentos de avaliação 

psicológica e neuropsicológica; (iii) comorbilidades; (iv) sinalização na idade pré-escolar, abordando 

de forma particular a questão da entrada antecipada no 1ºCiclo do Ensino Básico; e (v) aconselhamen-

to e implementação de uma pedagogia diferenciada. Por último, debatemos as limitações e potenciali-

dades de todo o processo. 
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Intervenção na Precocidade: Análise de um Estudo de Caso 

Ana Isabel S. Almeida (ANEIS Porto, Portugal) 

Crianças com capacidades excecionais em idade pré-escolar podem vivenciar necessidades de foro 

educativo, psicológico e social. Porém, estas necessidades são ignoradas pelos demais agentes educa-

tivos (Walsh, Hodge, Bowes, & Kemp, 2010), sendo a precocidade uma das áreas mais negligencia-

das na educação (Jolly & Kettler, 2008). Assim, vários investigadores alertam para a importância de 

crianças com capacidades precoces usufruírem de programas de intervenção psicopedagógicos fora do 

contexto escolar (p.e., Walsh, et al, 2010; Borges & Rodríguez-Naveiras, 2013). A presente investiga-

ção prende-se com a análise de um programa de intervenção que concilia o enriquecimento de altas 

habilidades com a intervenção em aptidões sociais e emocionais, destinado a crianças detentoras de 

capacidades excecionais em idade pré-escolar. Para tal, recorreu-se à análise de uma entrevista semi-



estruturada aplicada às figuras parentais de uma criança que frequenta o programa e à análise sequen-

cial das sessões de intervenção. Fatores psicológicos e sociais como suporte social, gestão emocional, 

motivação, entre outros, são analisados na investigação em questão. Os dados indicam que o progra-

ma de intervenção tem um papel ativo no bem estar da criança e que os objetivos previamente defini-

dos são alcançados. 

 

Palavras-chave: Precocidade; Intervenção; Socialização; Emoção. 

 

Altas Habilidades/Superdotação e Surdez: 

Identificação e Reconhecimento da Dupla Condição 

Vanessa Terezinha Alves Tentes1 & Ana Alves da Silva Coelho2 (1Universidade Católica de Brasília 

&  2Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, Brasil) 

Este estudo investigou a prevalência da dupla condição Superdotação e Surdez entre os estudantes 

Surdos matriculados na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, bem como as características que 

se assemelham ou se diferem das informadas na literatura especializada e a perspectiva educacional 

para o Atendimento Educacional Especializado no tocante ao atendimento para os estudantes identifi-

cados com a dupla condição. Participaram da pesquisa 28 professores da SEDF e nove estudantes 

Surdos, indicados por seus professores, por apresentarem características e comportamentos sugestivos 

de Altas Habilidades/ Superdotação. Adotou-se a abordagem mista, de caráter exploratório-descritivo-

comparativo, e compuseram o conjunto de instrumentos para a coleta de dados seis instrumentos, 

sendo dois questionários para a identificação do perfil dos participantes. Os dados qualitativos foram 

tratados conforme a análise de conteúdo proposta por Bardin e os dados quantitativos foram tratados 

de forma descritiva e comparada, conforme as escalas de cada instrumento. Os resultados indicaram a 

prevalência de estudantes com a dupla condição – Superdotação e Surdez – acima da estimada por 

especialistas, os quais demonstraram pouco conhecimento acerca da segunda condição que lhes é 

peculiar. Assim, como a dupla condição, também se revela um assunto desconhecido para os profes-

sores que atuam em ambas as áreas do Atendimento Educacional Especializado. Os resultados tam-

bém sugerem similaridade das características de Altas Habilidades/Superdotação apresentadas pelos 

estudantes Superdotados Surdos com as características identificadas em ouvintes. Todavia, em virtude 

da condição da ausência da audição, outras características surgem como diferenciais da dupla condi-

ção. O estudo ainda apontou que a falta de identificação da superdotação em estudantes Surdos pode 

impactar de forma considerável no desperdício de potencial humano. 
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Italian Gifted Adolescents: Behaviors, Risks And Resources 

Gualdi Gianluca, Maria Assunta Zanetti & Erika Librio (Italian Lab of Research and Intervention for 

the development of Talent, Potential and Giftedness, University of Pavia, Italy) 

The high potential adolescents face with the typical problems of their age, and with the difficulties 

those dependent on their potential. In particular emerging features like school demotivation, perfec-

tionism, sensitivity, over-excitability and idealism. These behavioral characteristics can, in a two-way 

relationship, influence academic performance. Purpose of the exploratory study is to investigate how 

the behavioral characteristics of the high-potential students can affect school performance. Goal is to 

better understand the high potential adolescents in order to prepare individual or group interventions, 

to promote their psychological well-being. The first data report the results collected using different 

self-administered questionnaires by students identified as high potential. It presents the data of 20 

students, aged between 11 and 17 years (15 males and 5 females), who completed a battery of ques-

tionnaires (as Conners' Rating Scales-Revised and Anxiety Scale). The early data shows the need for 

comparison of high-potential students with each other and promote programs aimed at the promotion 

of transversal skills and resources that can be used in difficult situations. 
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Caraterização Sociodemográfica, Académica e Cognitiva das Crianças e Adoles-

centes dos Programas de Enriquecimento da ANEIS 

Renata Rocha1,2,Ana Isabel S. Almeida2, Alberto Rocha2, Cristina Costa Lobo1& Leandro S. Almeida3 

(1Universidade Portucalense Infante D. Henrique, 2ANEIS Porto & 
3Universidade do Minho, Portugal) 

Tomando crianças e adolescentes que nas cidades do Porto (n=17) e de Braga (n=14) frequentam os 

programas de enriquecimento da Associação Nacional para o Estudo e Intervenção na Sobredotação 

(ANEIS), em ambos os casos o Programa PEDAIS (Programa de Enriquecimento nos Domínios da 

Aptidão, Interesses e Socialização), descrevemos a origem social e familiar destes participantes, bem 

como algumas das suas experiências escolares (perceção do rendimento e da criatividade, disciplinas 

mais e menos preferidas) e o desempenho em provas cognitivas (Bateria EPoC e subtestes da WISC-

III). Este estudo considera as respostas dos participantes a um questionário sociodemográfico e aca-

démico, a sua produção nos oito subtestes da bateria EPoC (Versão A) e em duas provas da WISC-III, 

uma verbal (Compreensão) e outra não verbal (Cubos). Em termos de origem social, destaca-se que a 

grande maioria dos participantes possuem pais com habilitações académicas elevadas (ensino superi-

or); em termos escolares, a maioria perceciona-se como tendo  muito bom rendimento e serem criati-

vos, gostando em maior número das disciplinas no campo das Ciências e Matemática, e não gostando 



de disciplinas na área das línguas (Português e Inglês, mas sobretudo Português). Em termos cogniti-

vos analisam-se as correlações obtidas cruzando os dados na EPoC e nas duas provas da WISC-III, 

nomeadamente considerando a natureza verbal e não verbal (desempenho gráfico) das tarefas e o tipo 

de processamento de informação (fluência e integração da informação). 

 

Palavras-chave: Sobredotação; Criatividade; Potencial Criativo; Inteligência. 

 

Desenvolvimentos Promissores Baseados em Jogo - Outros Modos de Aprender 

Ana Cristina Ferreira de Almeida 

(Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, Universidade de Coimbra, Portugal) 

Este trabalho surge na sequência do estudo e dedicação a uma corrente emergente e crescente em 

produção científica e tecnológica, com enquadramento psicológico e pedagógico, da aprendizagem – 

baseada em jogo. A abertura a oportunidades lúdicas / de jogo (e.g., Lego Education, Edutopia, Bill & 

Melinda Gates Foundation, Educational Foundation Minecraft, FutureLab – NFER, apenas para refe-

rir algumas das organizações que apoiam a educação), em abordagens inter e transdisciplinares, pro-

motoras de integração curricular, de competências para o século XXI e de inclusão social e escolar, a 

par da valorização do brincar no quotidiano de crianças, adolescentes e adultos, numa lógica orientada 

para metas inclusivas, inteligentes e sustentáveis à escala global, contrasta com as tendências mais 

tradicionais das metodologias usualmente implementadas nas escolas e locais de aprendizagem for-

mal. Quisemos, com esta comunicação, alertar para o potencial de desenvolvimento da criatividade, 

de aprendizagens e literacias múltiplas, envolvimento, persistência, processos relacionais e de autor-

regulação, quando se se trata de reconhecer modos alternativos de desenvolver o projeto educacional, 

de formação integrada das pessoas, respeitando suas idiossincrasias com base em práticas de jogo e de 

diferentes tipos de jogos, avaliação autêntica e alavancagem de talentos e capacidades. 

 

Palavras-chave: Aprendizagem-Baseada em Jogo; Aprendizagem Experiencial; Capacidades; Talen-

tos; Desenvolvimento. 
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CONFERÊNCIAS PLENÁRIAS 
Coord. Marcelino Pereira (Universidade de Coimbra, Portugal) 

Educação para os Mais Capazes: Situação Atual da Área 

Zenita C. Guenther (CEDET/ASPAT, Brasil) 

Focando um período de 90 anos de sistematização, tendo os estudos de Terman (1923-1926) como 

marco inicial, a educação para crianças dotadas e talentosas no mundo atual pode ser mapeada em 

duas subáreas, as quais até o momento presente não conseguem convergir ou integrarem-se entre si: a) 

A investigação e pesquisa, localizada principalmente nas universidades e instituições acadêmicas; b) 

A prática e projetos educativos com crianças e famílias, situadas principalmente em comunidades e 

sistemas de ensino. Tal configuração já apontada por Gallagher na década de 80 mostra visível distân-

cia entre as subáreas levando à divergência tanto entre objetivos e interesses, como nas direções e 

orientação da ação: a Investigação acena de um polo para a construção de bases científicas, através da 

pesquisa, sínteses e meta-análises, e de outro para publicações, cursos e titulação acadêmica; a Prática 

volta-se para legislação e políticas públicas, as quais são marcadas necessariamente por viés ideológi-

co. Embora sem exercer muita influência, nem intervir no que acontece na prática educacional em 

qualquer nível, a pesquisa privilegia duas temáticas principais, identificação e intervenção educativa; 

entretanto mantém-se circunscrita ao âmbito da convivência acadêmica, cursos, congressos, discus-

sões e projetos de curto prazo; a prática sistematizada é geralmente vinculada a sistemas de ensino, 

associações comunitárias e programas de ação escolar, com objetivos de médio e longo prazo. Um 

estudo atual de reconhecida relevância na área, o World Tower Report, realizado pelo Conselho Bri-

tânico (Freeman, Raffan & Warwick, 2010), traz um mapeamento compreensivo da área no mundo 

atual, focando principalmente a identificação de alunos; com foco na intervenção destacam-se os es-

tudos do Iowa Instituto, nos Estados Unidos, sobre aceleração escolar (Colangelo, Assouline & Gross, 

2002 – 2006 – 2012) e avaliações de programas de enriquecimento com pelo menos dez anos conse-

cutivos de prática sistematizada, em diversos pontos do mundo; os resultados das diversas sínteses e 

sofisticadas meta-análises regularmente conduzidas, realçam a preocupação crescente com a falta de 

resultados de médio e longo prazo nos programas de enriquecimento, dentro e fora da escola. Esse 

apecto é frequentemente apontado como um fator à base da diminuição de confiança e credibilidade 

da educação especial para estudantes mais capazes e talentosos. 

 

Palavras-chave: Alta Capacidade; Talento; Educação para Sobredotados; Educação Especial 

 

 



Excelência na Atividade Profissional: 

Convergência de Variáveis Psicológicas e Contextuais  

Leandro S. Almeida (Universidade do Minho, Portugal) 

Com a afirmação da Psicologia Positiva, a sobredotação e a excelência profissional emergiramcomo 

dois domínios de interesse crescente por parte da investigação psicológica. No caso concreto da exce-

lência, a investigação procura identificar e entender os fatores que podem ser determinantes do alcan-

çar e manter níveis elevados de realização, sendo os relatos biográficos e os registos diários duas fon-

tes frequentes de informação nesta área. Assim, tomando um conjunto de investigação nacional e 

internacional sobre a excelência em diferentes áreas de atividade, procuramos nesta comunicação 

ilustrar a relevância de algumas variáveis psicológicas, nomeadamente cognitivas, motivacionais e de 

personalidade, assim como outras tantas variáveis associadas aos ambientes de educação, formação e 

exercício profissional, em particular o que vem sendo entendido por “prática deliberada”. A investi-

gação reunida documenta que a convergência destes dois conjuntos de variáveis é necessária ao de-

senvolvimento e à manutenção da excelência, justificando uma atenção à sua avaliação quando está 

em causa a mobilização de recursos e a organização de respostas que possam favorecer o desenvolvi-

mento dos talentos pessoais e a sua concretização em níveis excecionais de realização profissional. 

 

Palavras-chave: Excelência; Sobredotação; Psicologia Positiva; Desenvolvimento de talentos. 

 

Nuevos Horizontes Para El Desarrollo Del Talento (Nhdt-Umu) 

María Dolores Prieto 

 (Departamento De Psicología Evolutiva Y De La Educación, Universidad De Murcia, España) 

Este trabajo tiene como objetivo presentar un modelo para la detección y respuesta educativa a la 

diversidad del superdotado y talento. El modelo incluye dos aspectos: a) entender que la alta habilidad 

es un potencial que se va desarrollando y cristalizando a lo largo de la vida. La configuración de la 

alta habilidad (superdotados y talentos), es multidimensional; y b) cualquier modelo de enriqueci-

miento debe ofrecer a estos estudiantes oportunidades para favorecer al máximo el desarrollo de su 

potencial. Actualmente, estamos trabajando con este modelo sobre nuevos horizontes para lograr la 

excelencia de los estudiantes de Educación Secundaria. Los objetivos específicos son: 1. Evaluar y 

conocer las habilidades en función de los perfiles en que se manifiesta la alta habilidad (superdotados, 

talentos matemáticos, verbales y científicos); 2. Estudiar la evolución de los aspectos no cognitivos 

que el programa genera según el grupo control y experimental, los perfiles intelectuales, edad, género 

y nivel escolar; 3. Evaluar la eficacia del programa de enriquecimiento extracurricular y sus efectos en 

el desarrollo de los aspectos cognitivos, según pertenezcan o no al grupo experimental, los perfiles, 

edad, género y nivel escolar; 4. Profundizar en la incidencia que la implicación de los estudiantes 



tiene en el desarrollo de habilidades cognitivas y no cognitivas; 5. Valorar el nivel de satisfacción de 

los estudiantes, padres y profesores después de recibir el programa; 6. Estudiar el porcentaje de mejo-

ra en función del rendimiento inicial en el pretest. 

 

Palabras Clave: Talento; Evaluación del Potencial Cognitivo-Creativo; Perfiles de la Alta Habilidad. 

 

Relatórios de Avaliação Psicológica: Diretrizes, Problemas (In)evitáveis, Reflexões 

Mário R. Simões 

(Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, Universidade de Coimbra) 

Como tornar os Relatórios de Avaliação Psicológica simultaneamente legíveis, tecnicamente compre-

ensíveis, cientificamente válidos, ética e legalmente defensáveis, e úteis para os sujeitos avaliados e 

para os leitores (pais, professores, outros profissionais, …)? Para responder a esta questão são anali-

sados os seguintes tópicos: 1. O papel dos Relatórios Psicológicos (RP) no processo de Avaliação 

Psicológica, enquanto prática empiricamente validada. 2. Directrizes. Para além da estrutura do RP: 

pedido de avaliação, informação contextual, observações do comportamento, resultados, formulação, 

recomendações. Tipos de relatórios: o caso da avaliação da inteligência. 3. Problemas, tópicos especi-

ais: o (s) tempo (s) da avaliação e redacção do RP; o risco das avaliações incompletas; utilidade e 

limites da apresentação dos resultados quantitativos nos testes; recurso a testes e outros instrumentos 

novos e não validados; os dilemas da formulação diagnóstica; o que pensar acerca da inconsistência 

dos dados obtidos; como mencionar o esforço reduzido e validade dos desempenhos, respostas e sin-

tomas; diferentes tipos de evidência; escrita e recurso a linguagem técnica; um ou mais relatórios 

acerca de um mesmo caso; comunicação e restituição de informação; erros comuns e limites; protec-

ção de dados e dos materiais de testing. 4. Reflexões: o que é (poderá ser) um “bom Relatório de Ava-

liação Psicológica” no caso da sobredotação. 

 

Palavras-chave:  Relatórios Psicológicos; Avaliação Psicológica; Directrizes; Técnica; Comunica-

ção; Dilemas; Sobredotação. 

 

SESSÃO DE POSTERS 

Alunos de Mérito Académico:  Estudo de Caraterização numa Universidade Portuguesa 

Maria Luz Lourenço & Ana P. Antunes (Universidade da Madeira, Portugal) 

O grupo de alunos capazes de desempenho académico superior tem sido um pouco descurado no sis-

tema educativo português, sobretudo no ensino universitário, sendo reconhecidos essencialmente 

através da atribuição de prémios de mérito, apesar de, nos últimos anos, se registar um interesse cres-



cente em estudar as altas habilidades neste nível de ensino. Este trabalho remete para a descrição de 

um projeto de mestrado de um estudo quantitativo, que se encontra a ser realizado, com o objetivo de 

contribuir para a caraterização psicológica de um grupo de alunos do ensino superior, que apresenta 

resultados académicos elevados. Neste momento, encontramo-nos a recolher a amostra, que será 

composta por cerca de 30 alunos, de uma universidade pública portuguesa, que concluíram a Licenci-

atura (1º ciclo), no ano letivo 2014/2015, com média final igual ou superior a 14 valores. A recolha 

dos dados acontece através da aplicação do Inventário de Caraterísticas Psicológicas Associadas ao 

Desempenho Académico, do Inventário de Personalidade NEO-PI-R e das Matrizes Progressivas de 

Raven, e o  tratamento e análise estatística dos dados será realizado através do programa Statistical 

Package for Social Sciences. Os resultados preliminares serão apresentados e discutidos, bem como 

algumas reflexões sobre o desenrolar do estudo e potenciais contributos. 

 

Palavras-chave: Mérito Académico; Caraterísticas Psicológicas; Traços de Personalidade; Inteligên-

cia Geral; Ensino Superior. 

 

Curso de Verão para Superdotados: Parceria da Universidade Federal 

Fluminense e do Instituto Vital Brazil 

Fernanda Serpa Cardoso1, Antônia Cavalcanti2, Danila Brito2, Felipe Martins Rodrigues1 

Sandra Barbosa Mertz Pedrazzi1 & Cristina Maria Carvalho Delou1 

(1Universidade Federal Fluminense & 2Instituto Vital Brazil, Brasil) 

As Diretrizes Nacionais da Educação Especial no Brasil prevê ampliação, aprofundamento ou enri-

quecimento para atender aos alunos superdotados.  Estimula-se aparceria com universidades e centros 

de pesquisa, que são espaços de construção e disseminação de conhecimentos. Assim, desde 2013, a 

Universidade Federal Fluminense e o Instituto Vital Brazil - IVB, uma empresa de produção de soro 

antiofídico entre outros, oferecem o Curso de Verão para alunos Superdotados. Em 2015, o IV Curso 

aconteceu nas dependênciasde IVB.Os alunos visitaram e participaram da rotina da empresa e tam-

bém realizaram cinco oficinas. As atividades ocorreram em formato de rodízio para a participação de 

todos, sendo tais práticas de enriquecimento curricular importantespara o estímulodo potencial dos 

alunos, favorecendo o desenvolvimento da habilidade promissora de cada indivíduo. O Curso também 

promoveu atividades para os responsáveis, pois são os pais que ajudam a construção de novas cone-

xões na vida da criança superdotada, incentivando-os a participarem de atividades desafiadoras. A 

ampliação de espaços como o oferecido, garanteeoportunizauma educação de qualidade para os alu-

nos superdotados, assim como amparo aos seus familiares. 

 

Palavras-chave: Enriquecimento; Superdotados; Universidade; Empresa. 



Bajo Logro En Alumnos Con Altas Capacidades Y El Modelo De Orientación Al Logro: 

Una Revisión Bibliográfica 

Martiño Placer García-Rodeja (Universidad de Santiago de Compostela, Espanha) 

El bajo logro académico, así como sus formas más extremas, el fracaso y el abandono escolar, son 

cuestiones que desde hace décadas preocupan sobremanera a toda la comunidad educativa. Cuando 

hablamos de alumnos con altas capacidades, este fenómeno sorprende y preocupa todavía más, por las 

expectativas que normalmente hay depositadas en ellos. Es por ello que existe una importante profu-

sión de autores y artículos académicos que centran su interés en este aspecto específico. A lo largo de 

los últimos años, han ido surgiendo una serie de modelos que intentan explicar esta coyuntura. En el 

presente trabajo queremos centrarnos en uno, el Modelo de Orientación al Logro de Siegle y McCo-

ach, publicado por primera vez en 2003 y revisado en 2013. Este modelo explica el bajo logro como 

la consecuencia de ciertas creencias negativas de los alumnos con respecto a su propia habilidad, el 

valor del objetivo que persiguen y sus expectativas en alcanzar esa meta. El modelo se presenta como 

una importante herramienta para ahondar en el tema que nos ocupa y esperamos que el presente traba-

jo favorezca su uso en otros estudios. 

 

Palabras Clave: Bajo Logro; Modelo De Orientación Al Logro; Expectativa De Éxito; 

Valor De Tarea, Autoeficacia. 

 

Creativity and Scholastic Honesty Differences Among 15-18 Year Old Students‘ Dark 

Triad Level-Based Clusters 

Jurga Misiuniene & Egle Mockaityte (Vytautas Magnus University, Lituânia) 

Creativity can be defined as an ability to think of new ideas, make new products, or find new solu-

tions to existing problems using available resources, and is, according to Gagne (2009), one of six 

sub-components of giftedness. In this presentation the relations between creativity and intrapersonal 

traits of the Dark Triad, as well as scholastic honesty, are examined. To measure creativity, the Multi-

factorial assessment of creativity test (EMUC, Sanchez, Garcia, Valdes, 2009) was used. For the 

measurement of Dark Triad traits, the Dark Triad of Personality instrument (D3-Short, Paulhus, 2013) 

was used. Finally, for scholastic honesty, two questions about the frequency of cheating were asked. 

During the study, total of 421 respondents (186 females and 235 male) aged 15 to 18 (M=16.57, 

SD=0.749) completed the required tasks. Using Two-Step cluster analysis, the respondents were sam-

pled into three clusters depending on their levels of Dark Triad traits, and using ANOVA the differ-

ences of creativity and honesty levels were measured. Results showed that in those clusters with high-

er levels of the Dark Triad, honesty levels were significantly lower, while no differences in creativity 

levels were found. 



Keywords: Non-Verbal Creativity; Scholastic Honesty; Dark Triad. 

 

Habilidades Sociais: Indicador de Dotação e Talento no Domínio Socioafetivo 

Lívia Lira de Lima Guerra (Universidade Federal de São Carlos, Brasil) 

No Modelo Diferenciado de Dotação e Talento, o termo dotação seria a capacidade natural superior, 

não treinada e expressa espontaneamente, em ao menos um domínio (intelectual, criativo socioafetivo 

e sensoriomotor) da capacidade humana, que coloca o indivíduo no mínimo entre os 10% superiores, 

na faixa dos pares etários. O talento é visto como notável superioridade em habilidades 

sistematicamente desenvolvidas, em ao menos um domínio, que o coloca no mínimo entre os 10% 

superiores, que são ou já foram ativos naquele campo. Considerando a relevância da identificação de 

dotação e talento também no domínio socioafetivo desta população, o presente estudo tem o objetivo 

de avaliar o repertório de habilidades sociais de crianças dotadas e talentosas (n=200), como um dos 

indicadores específicos no domínio socioafetivo. Para tanto, serão utilizados um questionário 

sociodemográfico, composto pelas variáveis: sexo, idade, ano escolar e o tipo de dotação e talento 

(quais domínios) e o Inventário de Habilidades Sociais, problemas de comportamento e competência 

acadêmica para crianças (SSRS), nas versões da autoavaliação pela criança, por pais e professores. Os 

dados serão organizados em planilhas do software estatístico Statistical Package for Social Sciences 

(SPSS), versão 20.0 e realizadas análises descritivas e inferenciais. 

 

Palavras-chave: Habilidades Sociais; Sobredotação; Crianças. 

 

Reconhecimento de Superioridade Acadêmica no Colégio Pedro II: 

Um Histórico dos Prêmios 

Cecília Vanessa Alexandre de Souza & Cristina Maria Carvalho Delou 

(Universidade Federal Fluminense, Brasil) 

O Colégio Pedro II, referência em ensino público no Brasil, não possui política institucional 

de identificação de alunos com altas habilidades ou superdotação, embora premie, desde sua 

fundação, os alunos que se destacam pelo desempenho acadêmico superior. Este trabalho é 

um levantamento bibliográfico dos diversos prêmios que foram oferecidos a esses alunos 

durante a história do colégio, de sua fundação, em 1837, até o ano presente. Foram analisados 

todos os estatutos do Colégio Pedro II, além de revistas editadas pelo Colégio Pedro II e in-

formações constantes no sítio do Colégio. 

 



Palavras-chave: Altas Habilidades ou Superdotação; Pena de Ouro; Aluno Eminente; Panteão; Colé-

gio Pedro II. 

 

Modelo Mets: Construção Metodológica para Avaliação e  Desenvolvimento de Compe-

tências Musicais por Alunos Superdotados 

Joana Malta Gomes1 & Cristina Maria Carvalho Delou2 

(1Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro & 2Universidade Federal Fluminense, Brasil) 

O Modelo MeTs – aprendizagem de música e suas tecnologias é uma construção metodológica para 

avaliação e desenvolvimento de competências musicais por alunos com altas habilidades ou superdo-

tação. A construção desse modelos e deu a partir da experiência com oficinas de música proferidas no 

Curso de Verão para Alunos Superdotados, realizados pela UFF nos anos de 2014 e 2015, tendo os 

estudos de Vygotsky como fundamentação teórica. O modelo se estrutura sobre três constructos: ma-

terial sonoro, recursos e comportamentos. O constructo material sonoro compreende todo som utili-

zado na prática musical. Os recursos podem ser tecnológicos ou humanos. O constructo comporta-

mentos compreende a avaliação da aprendizagem divido em: a) indicadores comportamentais (ações)–

seleção, experimentação, criação, imitação e expressão; b) perfis comportamentais (personalidade): 

analista, mimetista, especialista, articulador, observador, experimentador, moderador, colaborador e 

colecionador. Estas categorias são representadas por átomos, que se agrupam em moléculas de forma 

dinâmica e não linear, representando metaforicamente o processo de aprendizagem. Este instrumento 

possibilita ao aluno construir, a partir da autoanálise de seus comportamentos, uma representação 

simbólica do seu próprio processo de aprendizagem.  

 

Palavras-chave: Aluno Superdotados; Modelo de Aprendizagem de Música;  

Avaliação Comportamental. 

 

Aulas de Artes Visuais na Educação Especial do Iha:  

Atendimento Educacional Especializado com Alunos de Altas Habilidades 

Jacqueline Mac-Dowell 

(Instituto Municipal Helena Antipoff da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, Brasil) 

O Instituto Municipal Helena Antipoff, Centro de Referência na Educação Especial da Secretaria de 

Educação do Rio de Janeiro tem em um dos seus serviços oferecidos a Oficina de Artes Visuais que 

atende alunos de altas habilidades ou superdotação, oportunizando um trabalho com diversos materi-

ais plásticos e visuais. No espaço da oficina os estudantes são convidados a experimentar tintas (gua-

che e acrílica) com diversos suportes, que vão desde telas a garrafas pet. O objetivo é desenvolver a 

criatividade ao permitir a pesquisa de materiais diversificados. A metodologias desenvolvidas no tra-



balho experimental com forma, expressão, imagem , a partir de diferentes possibilidades de ver, sen-

tir, tocar e produzir, diretamente com os alunos  de AH nas Artes.  Segundo o Modelo de Diferencia-

ção de Superdotação e Talento, segundo Gagné (2008), que visa a "transformação progressiva dos 

dons em talentos" pelo processo do desenvolvimento humano. O modelo afirma que 10% dos seres 

humanos apresentam capacidades naturais nos domínios mental (intelectual, criativo, social, percep-

tual) e tais sujeitos estão inseridos num contexto escolar de pesquisa e ensino escolar de Artes. 

 

Palavras-chave: Criatividade; Talento; Desenvolvimento Humano. 

 

Curso de Verão da Escola de Inclusão UFF: 

Uma Experiência de Enriquecimento para os Pais dos Alunos Superdotados 

Juliana Antunes Pessanha1, Danila Brito2, Miriam Fragoso Campos2, Antonia Maria Cavalcanti de 

Oliveira2, Fernanda Serpa Cardoso3, Helena Carla Castro4 & Cristina Maria Carvalho Delou5 

(1EBS/FIOCRUZ, IVB, PPBI/UFF, PPBI/CMPDI/UFF & CMPDI/PPBI/UFF, Brasil) 

A superdotação é uma característica individual que demanda significativamente da compreensão e 

entendimento dos pais, além da atenção especial quanto ao ensino e aprendizagem. O IV Curso de 

Verão da Escola de Inclusão da Universidade Federal Fluminense em parceria com o Instituto Vital 

Brazil, contou esse ano com uma programação para alunos superdotados que incluiu também os seus 

pais, visando atender suas expectativas quanto ao desenvolvimento de seus filhos. Os pais participa-

ram de: (1) roda de conversa com especialista na área; (2) exibição e discussão do filme "Uma viagem 

Extraordinária"; (3) leitura e discussão de um artigo sobre a relação da família e a superdotação; (4) 

palestra sobre os aspectos biológicos da superdotação; (5) dividindo experiências - discussão entre os 

pais. Observamos que foi gerado um espaço de enriquecimento para os pais dividirem experiências 

familiares, questões emocionais, discutirem questões legais relacionadas ao ensino de seus filhos, 

aprenderem mais sobre peculiaridades do assunto e até mesmo para começarem a pensar sobre a cria-

ção de uma associação de pais de superdotados. Segundos esses pais, mais do que a troca de experi-

ências, o curso foi um momento de aprendizado para cada um deles. 

 

Palavras-chave: Superdotação; Pais de Superdotados. 

 

Novas Estratégias de Aprendizagem no 1º ano do Curso de Enfermagem: 

Simulação Laboratorial de Alta Fidelidade 

Assunção Laranjeira de Almeida 

(Escola Superior de Saúde da Universidade de Aveiro, Portugal) 



A simulação assenta na análise crítica e reflexiva de situações-problema que pretendem criar cenários 

clínicos completos e complexos, em ambiente de simulação, contribuindo desta forma, para a consoli-

dação de saberes e desenvolvimento de competências que favorecem o desenvolvimento técnico, rela-

cional e ético.  Este estudo pretende identificar a percepção dos estudantes do 1º ano sobre a experi-

ência da simulação nas aulas práticas de Fundamentos de Enfermagem I. É um estudo descritivo e 

exploratório. Foi aplicado questionário aos estudantes do 1º ano do Curso de Licenciatura em Enfer-

magem da ESSUA, após a experiência de simulação. Podendo variar as respostas com avaliação mí-

nima (1) e avaliação máxima (5), os estudantes na sua maioria consideraram concordar ou concordar 

muito com a adequabilidade dos recursos materiais e humanos, a preparação prévia, os objectivos 

definidos, a avaliação efectuada, o tempo utilizado e o debriefing. Estes resultados corroboram o que 

é defendido por alguns autores sobre a importância do debriefing como um momento em que puderam 

efectuar uma reflexão sobre a acção do seu desempenho em que a participação activa e a oportunidade 

de aplicar a avaliação, observação e habilidades para resolver problemas, seguido por uma experiên-

cia de reflexão, leva ao aumento da autoconfiança dos estudantes. 

 

Palavras-chave: Simulação; Estudante; Enfermagem; Aprendizagem. 

 

SIMPÓSIOS E COMUNICAÇÕES LIVRES 

SIMPÓSIO 6 

Programas de Enriquecimento Extracurriculares como Resposta aos Alunos Sobredo-

tados e Talentosos 
Coord. Alberto Rocha (ANEIS, Portugal) 

ANEIS Porto: Construindo Respostas para um Atendimento Holístico a Crianças e 

Jovens Sobredotados nos seus Contextos Ambientais 

Alberto Rocha, Helena Fonseca, Ana Isabel S. Almeida, Catarina Soares e Figueiredo, 

Leonor Moreira & Renata Rocha (ANEIS Porto, Portugal) 

A ANEIS tem como objetivo a prestação de apoio a crianças e jovens com características de sobredo-

tação e às suas famílias, nas múltiplas áreas de capacidade e atividade humana, tendo em vista o seu 

desenvolvimento holísticos e a sua inclusão social e escolar. Para a consecução deste objetivo, a dele-

gação do Porto da ANEIS tem vindo a implementar, desde 2000, o Programa de Enriquecimento em 

Domínios da Aptidão, Interesse e Socialização (PEDAIS), que constitui uma resposta extracurricular, 

destinada a crianças e jovens sobredotados. Neste programa, que tem por base o Enrichment Triad 

Model (Renzulli, 1976), as atividades diferenciadas, interdisciplinares e criativas realizadas, permitem 

desenvolver as habilidades cognitivas de nível superior, enfatizar mais o processo de aprendizagem do 



que o conteúdo, bem como promover não apenas a cognição, mas também áreas como a motivação, o 

método e a organização do trabalho, o relacionamento interpessoal, as expressões, entre outras. Em 

paralelo ao PEDAIS, a delegação do Porto tem desenvolvido diversas atividades noutras valências, 

nomeadamente, programas de intervenção para a estimulação de casos de precocidade, seminários e 

conferências para a sensibilização da população em geral e profissionais da educação, avaliação e 

consultas psicoeducacionais de crianças e jovens sobredotados, realização de estudos de investigação 

acerca da identificação da sobredotação (Projeto PISTA), conceção e validação de instrumentos para a 

identificação e atendimento de crianças e jovens com caraterísticas de sobredotação (EPoC), progra-

mas de apoio a pais e famílias (Parentalidade Positiva), e parcerias com a comunidade (programas de 

enriquecimento escolar “Pequenos Exploradores”). Todas as atividades desenvolvidas na delegação 

do Porto da ANEIS relacionam-se entre si num quadro de intervenção holístico, que abarca não ape-

nas as crianças ou jovens sobredotados mas também os seus contextos ambientais. 

 

Palavras-chave: Sobredotação; Intervenção; Enriquecimento; Identificação. 

 

Programa de Competências Sociais e Emocionais: 

Intervenção com Crianças e Jovens Sobredotados 

Ana Isabel S. Almeida, Catarina Soares e Figueiredo, Cristina Cruz, Leonor Moreira, 

Renata Rocha, Helena Fonseca & Alberto Rocha (ANEIS Porto) 

Pelos desafios que decorrem da presença de características de sobredotação, em particular no que 

respeita às relações sociais e de regulação emocional, é fundamental investir em programas que per-

mitam sinalizar, monitorizar e intervir nas dificuldades passíveis de condicionar a maturidade e equi-

líbrio emocional e social destes jovens (Bahia & Trindade, 2012). Em consequência, as sessões e ati-

vidades implementadas promovem o que Mayer e Salovey (1997) descrevem como a capacidade de 

expressar e avaliar as suas emoções e as dos outros, regulando-as e utilizando-as como diretrizes ori-

entadoras das suas cognições e atitudes. Assim, o Programa de Competências Sociais e Emocionais 

procura estimular competências interpessoais e intrapessoais, particularmente no que respeita à regu-

lação emocional e relações sociais destas crianças e jovens. Em articulação com o trabalho de enri-

quecimento de conhecimentos e expansão das áreas de interesse pessoal e vocacional do programa 

PEDAIS, o Programa de Competências Sociais e Emocionais procura uma intervenção centrada na 

regulação emocional, assertividade interpessoal, adoção de estratégias de coping construtivas e reso-

lução de conflitos interpessoais. Desta forma, procura-se promover adaptação interpessoal e bem estar 

individual nestes jovens, com características de sobredotação. 

 

Palavras-chave: Emoção; Interação social; Sobredotação. 



Paradoxalmente Falando... Diferenciar por um Objetivo Comum! 

Inês Matias Reis, David Guedes & Sara Bahia (ANEIS Lisboa, Portugal) 

Para muitos autores a escola actual baseia-se na estrutura e na rigidez, onde o espaço para inovar e 

criar é quase inexistente e muitas vezes criticado e visto como pouco relevante. Memorizar e resolver 

de acordo com regras pré-existentes é a definição da escola de bom aluno, aquele que se conforma. 

Na delegação da ANEIS Lisboa existe uma abordagem de incluir pela diferenciação, procurando 

promover o desenvolvimento através da aproximação entre o que o aluno consegue/quer fazer e os 

objetivos educacionais definidos. A ANEIS Lisboa valoriza atividades onde a expressão plástica é 

uma constante, bem como o debate de ideias e de diferentes perspectivas entre alunos, monitores e 

alunos e monitores. Estas actividades são adaptadas a diferentes níveis de desenvolvimento e de inte-

resse, e alunos diferentes fazem muitas vezes actividades diferentes. As sessões são pautadas por rit-

mos de trabalho pouco semelhantes e por produtos únicos, no entanto, todas as actividades promovem 

competências comuns: criatividade, nomeadamente flexibilidade, inovação, adaptação aos outros e ao 

meio, regulação emocional. O modelo de dinamização da ANEIS Lisboa afasta-se do da escola devi-

do ao ênfase no conteúdo ao invés da forma, no bem-estar ao invés das metas. 

 

Palavras-chave: Diferenciação; Flexibilidade; Regulação Emocional; Criatividade. 

 

"Ir Mais Além do que Já se É" – Quando o Enriquecimento Acontece:  

A Delegação de Braga da ANEIS 

Cristina Palhares, Epifânia Oliveira, Ana Oliveira & Susana Inverno (ANEIS Braga, Portugal) 

A delegação de Braga da ANEIS implementa um programa de enriquecimento que permite a quem o 

frequenta, num ambiente estimulador, fomentar as suas potencialidades, desenvolver competências de 

autonomia e autocontrolo, de pertença a um grupo, de aceitação e confiança por parte dos que o ro-

deiam, de realizar atividades adaptadas às suas necessidades e ritmo pessoal de aprendizagem, de 

aceder a matérias de aprofundamento de conteúdos de interesse, de participar no planeamento do seu 

processo de aprendizagem. Percebendo-se nas idades mais jovens uma capacidade intelectual pouco 

diferenciada que ao longo dos anos se vai cristalizando dando origem a diferentes habilidades e des-

trezas cognitivas, as atividades desenvolvidas desde as crianças com características de precocidade até 

aos jovens com características de sobredotação refletem o modelo de intervenção de Renzulli, preco-

nizando atividades de carácter geral e do desenvolvimento integral e harmonioso nas idades mais 

pequenas até trabalhos individuais de aprofundamento e conteúdos privilegiados pelos jovens, pas-

sando pelo desenvolvimento de atividades em grupo, de partilha, de construção, sempre com a mesma 

premissa: "ir mais além do que já se é". Atividades de promoção do desenvolvimento cognitivo, de 

filosofia para crianças, da inteligência emocional, laboratórios de lego, de programação, das ciências, 



da robótica…, estão inscritas no programa PEDAIS - programa de enriquecimento nos domínios da 

aptidão, interesse e socialização da delegação de Braga. Para além deste programa extracurricular 

apresentaremos também outros serviços que oferecemos, de apoio educativo aos pais, aos professores, 

às crianças e jovens com características de sobredotação que tornam a delegação de Braga uma refe-

rência na cidade e nos concelhos limítrofes no apoio e encaminhamento escolar e extraescolar tão 

necessário quanto inexistente no nosso sistema público.   

 

Palavras-chave: Enriquecimento; Relações Entre Pares; Apoio Educativo.  
 

ANEIS – Delegação de Viseu: Destaque ao Programa de Enriquecimento 

Cândida Cardoso & Elsa Baptista (ANEIS Viseu, Portugal) 

Pretende-se apresentar o programa de enriquecimento iniciado no em 2014. Tem periodicidade men-

sal com sessões dedicadas aos temas do interesse dos grupos (multimédia, robótica, ciências, história 

e artes visuais). As sessões são dinamizadas por “especialistas” que adotam metodologias ativas cen-

tradas na curiosidade e na participação das crianças divididas em grupos 7 aos 11 e dos 11 aos 15 

anos. O desenvolvimento harmonioso foi estimulado através atividades da escrita criativa, contato 

com a natureza e dinâmicas de grupo que privilegiam a interação, o respeito e a empatia entre todos. 

Em setembro de 2015 participaram no Viseu ArtLabScienceXplore (Projetos científicos e Art-

Workshop) sendo os seus desempenhos e atitudes bons indicadores de curiosidade científica, interesse 

artístico e capacidade de aprendizagem. Numa breve retrospetiva do trabalho feito na vertente da for-

mação salientamos a adesão dos professores e educadores em 2008 à conferência dos Professores 

Leandro de Almeida e Ema Oliveira “A Educação dos alunos sobredotados: Compromissos e Desafi-

os lançados pela ANEIS” e em 2012 a uma ação de formação “Abordagens à Sobredotação” ativida-

des realizadas em equipa com a Dra. Teresa Eça. Vamos continuar apesar das dificuldades e crescer 

diversificando as parcerias (Aguardamos a aprovação da Escola Superior de Educação de Viseu). Em 

suma, queremos aperfeiçoar o atendimento específico a crianças com elevadas habilidades e que ex-

pressam gratidão... 

 

Palavras-chave: Crianças com Elevados Talentos e Habilidades; 

Programa de Enriquecimento; Voluntariado; Parcerias. 

 

Projeto Amora: Programa de Enriquecimento num Agrupamento de Escolas 

Ana Paula Pimentel Monteiro (Agrupamento de Escolas Arqueólogo Mário Cardoso, Portugal) 

Com o enriquecimento pretende-se a ampliação e/ou diferenciação do currículo proporcionando-se 

habilidades mais heterogéneas e de maior complexidade. O enriquecimento tem sido considerado 

como uma medida educativa não apenas direcionada para crianças com características de sobredota-



ção, mas também a todos os alunos em geral pois procura atingir o objetivo educativo básico de ensi-

no individualizado (Montgomey, 1996; Schwartz, 1994). Este programa visa promover a produtivida-

de criativa dos alunos através do contato com várias áreas de conhecimento e do treino e aplicação de 

competências de conteúdos mais avançados, de acordo com as áreas de interesse dos alunos. Possui 

atividades exploratórias gerais cujo objetivo é confrontar os alunos com tópicos e assuntos diferentes 

do currículo regular; atividades de treino em grupo envolvendo níveis superiores de pensamento e 

resolução de problemas; e atividades que possibilitam que os alunos se tornem investigadores de um 

problema real usando métodos adequados, no sentido de criar um produto a apresentar à comunidade. 

Este projeto funciona com três etapas de desenvolvimento: identificação e avaliação das habilidades 

dos alunos-alvo; recolha dos interesses dos alunos; formação de grupos em que são trabalhados temas, 

sob a forma de workshops em que o aluno é um agente ativo nas suas escolhas; realização das 

workshops (aprofundamento dos temas selecionados através de prática/teoria orientadas); aprofunda-

mento autónomo do tema; treino de competências de nível superior (ex. criatividade, resolução de 

problemas, flexibilidade cognitiva, raciocínio); preparação de um produto final para apresentar à co-

munidade. Os destinatários foram os alunos do 7.º ano de escolaridade pertencentes ao quadro de 

mérito. Para a avaliação dos alunos recorremos a questionários de avaliação do aluno por parte dos 

professores (BISAST); para avaliação dos alunos recurso à BPRD e Matrizes de Raven; para avalia-

ção do projeto, pré e pós teste, auto avaliação, avaliação do facilitador e do Conselho de Turma, ava-

liação sessão a sessão. 

 

Palavras-chave: Enriquecimento; Workshops; Planeamento;  

Resolução de Problemas; Pensamento Criativo. 

 

SIMPÓSIO 7 

Estrategias Desarrolladas en REINEVA sobre Altas Capacidades y Universidad 
Coord. Milagros Fernández-Molina (Universidad de Málaga, Espanha) 

Perceções de Obstáculos à Criatividade em Alunos Universitários: 

Um Estudo em Função do Género 

Maria de Fátima Morais (Universidade do Minho, Portugal) 

A relação entre criatividade e género é considerada ambígua na investigação, apesar de estudada há 

décadas. Contudo, no que diz respeitoao género feminino, parece haver consenso sobre influencias 

psico-sociais vividas desde a infância que tendem a condicionar a expressão criativa. É então compre-

ensível que perceções de obstáculos a tal expressão criativa variem entre géneros, No Ensino Superi-

or, contexto essencial à rentabilização de competências criativas nos aluno, nomeadamente, os que 



apresentam altas habilidades, verifica-se escassa investigação sobre esse tópico. Foram avaliados, no 

estudo apresentado, 582 alunos universitários, de ambos os géneros, no sentido de identificaram bar-

reiras, mais pessoais e mais externas, à sua criatividade. Usou-se um inventário adaptado à realidade 

nacional. Os resultados  indicaram diferenças estatisticamente significativas entre géneros, havendo 

superioridade das raparigas em barreiras relacionadas com Inibição e  Falta de Oportunidades e supe-

rioridade dos rapazes em dimensões de Represão Social e de Falta de Motivação. Tais resultados de-

vem servir reflexões para as práticas educativas na universidade para inverter as dificuldades perceci-

onadas e promover a excelência que, atualmente, passa indubutavelmente pela criatividade 

 

Palavras-chave: Criatividade; Perceções de Obstáculos; Ensino Superior. 

 

Alunos de Mérito no Ensino Superior: Traços, Percursos e Condicionantes do 

Desempenho Académico e Profissional 

Micaela Manuel & Ana P. Antunes  (Universidade da Madeira, Portugal) 

Nem sempre elevados desempenhos académicos predizem sucesso profissional, sendo que tal depende 

igualmente de aspetos motivacionais, cognitivos, de personalidade e contextuais. O objetivo funda-

mental é analisar os percursos de vida de um grupo de alunos de mérito no Ensino Superior de modo a 

perceber os fatores que levaram ao sucesso académico e que condições promoveram ou não o sucesso 

profissional aquando a entrada no mercado de trabalho. Trata-se de um estudo de caso coletivo parti-

cipando oito adultos, premiados com bolsas de mérito numa universidade pública portuguesa, entre os 

anos letivos de 1999/2000 a 2012/2013. Recorreu-se a uma metodologia mista que combinou a análi-

se de conteúdo de entrevistas semiestruturadas com as respostasao NEO-PI-R. Os resultados revelam 

diferentes trajetórias de vida associadas a diferentes domínios de conhecimento, género e contextos 

socioculturais. Às realizações pessoais e aos fatores que explicam o sucesso académico e profissional, 

emergem aspetos como a motivação (e.g., elevado comprometimento), a personalidade (e.g., consci-

enciosidade) e o contexto envolvente (e.g., conjuntura atual). Os resultados são discutidos, apontando-

se linhas orientadoras para investigações futuras, nomeadamente no que respeita à importância da 

promoção de práticas educativas que melhor orientem o desenvolvimento ótimo do potencial e da 

construção da carreira destes alunos. 

 

Palavras-chave: Alunos de Mérito; Sucesso Académico; Sucesso Profissional. 

 

Atención a Alumnos con Altas Capacidades Intelectuales que Ingresan al 

Centro Universitario de Ciencias de la Salud, de la Universidad de Guadalajara, México 

Rogelio Zambrano Guzmán, Julián Betancourt Morejón & María de los Dolores Valadez Sierra 



(Departamento de Psicología Aplicada, Centro Universitario de Ciencias de la Salud, 

Universidad de Guadalajara, México) 

Se reconoce que los alumnos que ingresan a las licenciaturas de la Universidad de Guadalajara, son 

“los mejores” en términos de que son admitidos después de pasar por un proceso de selección riguro-

so. Sin embargo se cuentan con evidencias empíricas que nos muestran que algunos alumnos no se 

desempeñan de acuerdo a su capacidad, presentando bajo rendimiento o bien deserción escolar. Por 

ello el Centro Universitario de Ciencias de la Salud ha desarrollado una propuesta de atención psicoe-

ducativa para esta población. Esta propuesta va dirigida a los alumnos que ingresan al Centro y se 

desarrolla a lo largo de su trayecto escolar, bajo diferentes modalidades como son mentorías, cursos-

taller, semilleros de investigación, entre otros. En esta presentación se dará a conocer las áreas especí-

ficas que se trabajan en la intervención y las acciones que hasta la fecha se han realizado. 

 

Palabras Clave: Ingreso en Universidad; Atención Psicoeducativa; Bajorendimiento.  

 

Perfil y Necesidades de Alumnos Universitarios con Altas Capacidades en la Uni-

versidad de Málaga: Datos Iniciales 

Milagros Fernández-Molina (Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, 

Facultad de Psicología, Universidad de Málaga, Espanha) 

La investigación sobre la presencia en las Universidad de alumnos con altas capacidades intelectuales 

es muy escasa, constituyendo un tema de estudio de importante proyección. Apenas hay publicaciones 

o informes sobre el acceso a los estudios superiores del alumnado con alta capacidad, el perfil perso-

nal e intelectual que presenta, las necesidades que tiene durante su trayectoria universitaria, la tasa de 

abandonos o de éxito en los estudios universitarios que elige, etc. En este trabajo se presentan datos 

iniciales acerca del perfil y las necesidades de un grupo de estudiantes con altas capacidades intelec-

tuales que accedieron, entre 2011 y 2015, en su etapa preuniversitaria al programa Mentorac UMA y a 

los que se les hizo seguimiento tras su acceso a nuestra universidad.  Los primeros datos que hemos 

extraído nos describen la edad, perfil y estudios previos desde los que entran en la universidad, el tipo 

de carrera que eligen, las dificultades que han experimentado, las necesidades que plantean y la satis-

facción general con su ingreso en estos estudios.  

 

Palabras Clave: Altas Capacidades; Universidad; Adaptación a la Universidad. 

 

COMUNICAÇÕES LIVRES 

Sobredotação & Criatividade  
Coord. Filomena Ponte (Universidade Católica de Braga, Portugal) 



Personality Traits and Life Experiences Influencing Highly Creative People:  

Six Life Stories 

Paola Lizcano-Madariaga & Pedro Sánchez-Escobedo (Universidad Autónoma de Yucatán, México) 

Throughout qualitative methods this work examines life stories of six highly creative men (puppeteer, 

social scientist, painter and electrical engineering) and women (dancer & biologist) from both scien-

tific and artistic fields. Salient life events and their own accounts of important external and internal 

influences that they considered crucial in developing their high creative potential were analyzed in 

order to discern the degree in which experiences, education, personality and genetics combined to 

explain their highly creative performances. Differences between artistic and scientific creativity were 

found. Artistic creativity onsets earlier in life in a rather spontaneous fashion, whereas scientific crea-

tivity emerges later in life and it is related to educational experiences. Likewise, scientific personality 

tended to be more stable over time whereas artistic creative productivity is episodic and rather inspira-

tional. Familiar influences over their actual professional life were explained better by contextual ra-

ther than genetic influences, since none of their parents had the same profession. Activities in the 

family fostered the like and orientation for their work. Challenges and limitations in studying creative 

personalities are discussed in light of the procedures and results. It is argued that by studying life sto-

ries of highly creative people may yield relevant information on how to foster creativity and under-

stand highly creative individuals. 

 

Keywords: Creative Personalities; Artistic and Scientific Creativity. 

 

Análise da Produção Científica Brasileira sobre Criatividade e 

Docência na Educação Superior 

Nívea Pimenta Braga & Denise de Souza Fleith (Universidade de Brasília, Brasil) 

Com base na relevância que o construto criatividade possui para as práticas docentes, de modo espe-

cial na educação superior, este estudo investigou o que foi produzido a partir da relação entre esses 

três temas nos últimos dez anos (2005-2015), considerando-se os artigos brasileiros disponíveis nas 

plataformas CAPES, SCIELO E PEPSIC. Foram lidos 156 resumos e selecionados 32 artigos. Destes, 

oito contemplavam estudos empíricos e validação de uma escala sendo realizada a leitura comple-

ta.  As categorias de análise foram temática principal, tipo de estudo, marco teórico e principais resul-

tados. Observou-se a predominância de estudos com professores e alunos, com foco nas barreiras 

enfrentadas pelos professores que lecionam na educação superior. Os principais resultados evidencia-

ram a importância da criatividade no ensino superior. Os professores, no entanto, ainda encontram 

muitas dificuldades em desenvolver a criatividade em sala de aula por barreiras de ordem emocional, 

social e cultural. Além disso, nota-se um descompasso entre a visão do professor e do aluno sobre as 



mesmas práticas educativas, o que demonstra uma dificuldade por parte do docente em avaliar, criti-

camente, o seu próprio trabalho.   

 

Palavras-chave: Professor; Criatividade; Educação Superior. 

 

Avaliação do Potencial Criativo: 

Estudos Preliminares de Adaptação e Validação da Bateria EPoC em Portugal 

Daniela C. Coimbra1; Renata Rocha2,3;Ana Isabel S. Almeida3; Catarina Soares e Figueiredo3; Leonor 

Moreira3; Cristina Costa Lobo2 & Leandro S. Almeida4 

(1Escola Superior de Música, Artes e Espetáculo, 2Universidade Portucalense Infante D. Henrique, 
3ANEIS Porto & 4Universidade do Minho, Portugal) 

A EPoC (Evaluation of Potential Creativity; Lubart, Besançon, & Barbot, 2009) apresenta-se como 

uma bateria recente para a avaliação do potencial criativo de crianças e adolescentes. Como principais 

particularidades, esta bateria avalia dois processos cognitivos (pensamento divergente exploratório e 

pensamento convergente integrativo) recorrendo a tarefas verbais e gráficas, ainda que outros conteú-

dos (musical, social, científico) estejam hoje a ser introduzidos em novas versões da bateria. Segundo 

os autores, pensamento divergente exploratório é “a capacidade de produzir muitos elementos varia-

dos a partir de um estímulo” e pensamento convergente integrativo é “a capacidade de articular ou 

integrar diversos elementos numa unidade coesa”. Nesta comunicação, descreveremos as provas in-

cluídas na versão da bateria que está a ser aplicada a crianças e adolescentes portugueses, descrevendo 

de seguida os índices de correlação estimando o nível de acordo nas pontuações de diferentes avalia-

dores, no caso concreto deste estudo seis psicólogos, emparelhados e que, em conjunto, avaliaram 

centena e meia de protocolos (Forma A da EPoC). A par das correlações entre as pontuações dos ava-

liadores para cada prova, apresentam-se os primeiros resultados tomando as pontuações nos subtestes 

em função do ano escolar (entre o 5º e o 8º anos de escolaridade) e do género dos alunos. 

 

Palavras-chave: Avaliação do Potencial Criativo; EPoC 2009; Acordo de Avaliadores;  

Validação Portuguesa. 

 

Avaliando a Criatividade em Pacientes do INCOR 

Jacqueline Mac-Dowell 

(Faculdade de Medicina da Universidade São Paulo, Brasil) 

A criatividade é um fenômeno inerente ao ser humano. Existem várias linhas de investigação a 

respeito do processo criativo, modalidades da produção criativa, características da personalidade 

criativa e tipos de ambientes facilitadores da criatividade. Todos esses caminhos nos levam ao 

entendimento da importância dessa habilidade para o crescimento do indivíduo. Partindo do 



pressuposto que a criatividade assegura a saúde mental do indivíduo, associado ao estresse pode afetar 

ou não essa habilidade. Objetivos: Quantificar a criatividade do valvopata; Avaliar a influência de 

níveis de diferentes de criatividade. Método: acompanhar pacientes, na faixa etária entre 18 a 75 anos 

ao longo de 24 meses e durante o período pré e pós operatório. São considerados dados clínicos 

relacionados a morbimortalidade, taxa de complicações relacionados cirurgia e taxa de óbitos. Trata-

se de uma pesquisa que desenvolve uma abordagem quantitativa-qualitativa. Os pacientes são 

informados sobre a pesquisa e aceitando são aplicados dois testes de criatividade – Teste de 

Pensamento Criativo de Torrance e Teste de Personalidade Wartegg, associados a um questionário de 

perfil socioeconômico e um de insuficiência cardíaca (Kansas City). 

 

Palavras-chave: Arte Educação; Criatividade; Doença Valvar; Psicologia; Pré e Pós-operatório. 

 

Programa Brasileiro de Desenvolvimento da Criatividade por Meio da Língua Inglesa 

para Alunos com e sem Superdotação 

Taís Crema Remoli, Ana Paula de Oliveira & Vera Lúcia Messias Fialho Capellini  

(Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Brasil) 

Uma das características de alunos com superdotação é a criatividade; porém, de acordo com consulta 

a bases de dados internacionais, há poucos programas de intervenção voltados ao desenvolvimento de 

tal habilidade para o público citado. Assim, este estudo teve como objetivo ministrar aulas de língua 

inglesa, visando ampliar tal conhecimento, bem como promover o desenvolvimento da criatividade, à 

doze alunos, seis com e seis sem superdotação, previamente avaliados por meio de testes. As doze 

crianças cursavam do segundo ao quinto ano do Ensino Fundamental em uma escola da periferia da 

cidade de Bauru/SP, Brasil, em cuja grade curricular não constava a disciplina. O programa de inter-

venção foi realizado por duas horas semanalmente ao longo do segundo semestre de 2015 e contou 

com pré e pós-teste de língua, elaborado pela pesquisadora, e de criatividade, Teste de Criatividade 

Figural Infantil (TCFI). Quanto ao aprendizado do idioma, os dois grupos alcançaram resultados bas-

tante parecidos no pós-teste; entretanto, os escores dos alunos sem superdotação triplicou, enquanto o 

dos alunos com superdotação foi duplicado ao comparar pré e pós-teste. Avaliando-se o fator “prepa-

ração criativa”, observou-se que houve melhora mais significativa nos escores do pós-teste dos parti-

cipantes do grupo sem superdotação. 

 

Palavras-chave: Superdotação; Criatividade; Língua Inglesa; Programa De Intervenção; Brasil. 

 

 

 



Art LAB: Uma forma Criativa de Aprender 

Andreia Lúcia Ferreira Figueiredo & Cátia Dulce Souto Seixas (Science Xplore – Associação sem 

Fins Lucrativos para a Educação, Ciência, Arte e Cidadania, Portugal) 

Será possível aproximar duas áreas tão distintas como a ciência e a arte? Na Science Xplore, acredi-

tamos que é possível combinar estas duas áreas para produzir um conhecimento mais abrangente. A 

Science Xplore é uma jovem associação sem fins lucrativos, que pretende estimular o gosto pelas 

ciências e pela arte, recorrendo a abordagens assentes no “saber fazer” e no “saber pensar”. Na Scien-

ce Xplore acreditamos que a sinergia entre a arte e a ciência é importante para preparar os jovens para 

um mundo cada vez mais global. No âmbito da ação da Science Xplore, consta uma semana designa-

da por ART LAB, que reúne cientistas e artistas (nacionais e internacionais) com o intuito de desen-

volver diversas atividades com estudantes dos 12 aos 17 anos. Durante o ART LAB, os alunos benefi-

ciam do contacto com investigadores e artistas enquanto realizam projetos científicos e artísticos. 

Desta forma, os alunos, desenvolvem, em conjunto, um pensamento divergente e criativo orientado 

para a resolução de problemas, assumindo um papel ativo na sua própria aprendizagem. Para além 

disso, o ART LAB permite que os jovens experienciem um ambiente internacional sem sair do seu 

meio. Nesta comunicação iremos dar a conhecer com mais detalhe a Science Xplore e o ART LAB. 

 
Palavras-chave: Arte; Ciência; Aprender-Fazendo; Conhecimento; Criatividade; Jovens. 

 

SIMPÓSIO E COMUNICAÇÕES LIVRES 

SIMPÓSIO 8 

Estratégias Desarroladas en REINEVA en Programas de Intervención 
Coord. África Borges (Universidad de La Laguna, Espanha) 

Diferencias en Patrones de Interacción en 

Programas de Altas Capacidades en Función de la Tarea 

María Cadenas, Pablo Hernández Lastiri & África Borges (Universidad de La Laguna, Espanha) 

El estudio de la conducta social en el aula requiere un análisis detallado del contexto en el que se pro-

duce. Según los supuestos básicos del análisis de la interacción social, el comportamiento no puede 

ser entendido independientemente del entorno (Cairns, 1979). El contexto en el que se desarrolla la 

conducta no necesariamente se limita a las características del espacio físico, las actividades que se 

llevan a cabo en el aula también suponen restricciones que influyen en la conducta. El objetivo de este 

estudio es comprobar si existen diferencias en los patrones comportamentales de interacción en el aula 

en función de la actividad que se realiza. El trabajo se desarrolla en un programa de enriquecimiento 

extraescolar para alumnos con altas capacidades, el Programa Integral para Altas Capacidades (PI-



PAC), que se imparte en la Universidad de La Laguna.  Uno de los objetivos primordiales de este 

programa es intervenir para la mejora de las relaciones sociales entre los participantes. Las sesiones 

que se implementan son diseñadas con antelación para conseguir tales objetivos, asimismo se evalúan 

para ver los efectos conseguidos. Como parte de la valoración de las propias actividades se plantea 

buscar posibles diferencias en el comportamiento del alumnado en función del objetivo de la tarea: 

cognitiva frente a sociafectiva.  Para la comprobación del objetivo planteado se emplea el Protocolo 

de Observación de la Interacción en el Aula (PINTA-4) (Cadenas, Hoogeveen y Borges, 2014). Los 

participantes son diez niños entre 6 y 8 años que han sido observados en diferentes tipos de tarea. Para 

el estudio de los patrones comportamentales se utiliza el análisis secuencial de retardo mediante el 

programa GSEQ, v.5 (Bakeman y Quera, 1996). 
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La Metodología Basada en Proyectos: Una Actividad Cognitiva dentro del Programa 

Integral para Altas Capacidades 

Irene Nieto, Concepción Moreno & África Borges (Universidad de La Laguna, Espanha) 

Dentro de la Educación Formal se desarrollan planteamientos que acercan al alumnado a la realidad 

entre los que podemos encontrar la Metodología Basada en Proyectos (MBP). Esta metodología reco-

ge los principios educativos constructivistas siendo una actividad de tipo organizativa y motivacional, 

que hace a los alumnos protagonistas de su propio aprendizaje,  permitiéndoles un proceso de investi-

gación, innovación y desarrollo de la autonomía a la hora de llevar a cabo el proyecto. Mientras que el 

docente guía dicho proceso de aprendizaje, sin una implicación directa del mismo. Su aplicación no 

solo sirve en el ámbito escolar, también en los contextos extraescolares. En esta comunicación se 

pretende dar a conocer cómo se aplica dicha metodología en el  Programa Integral Para Altas Capaci-

dades (PIPAC) de la Universidad de La Laguna. Este es un programa extraescolar para alumnado con 

altas capacidades de enfoque tanto cognitivo como socioafectivo, que utiliza este tipo de Metodología 

Basada en Proyectos en cada uno de los trimestres. 

 

Palabras Clave: Trabajo por Proyectos; Programas Extraescolares; Actividades Cognitivas. 

 

Programas de Enriquecimento para Alunos Sobredotados: 

Reflexões em torno do Panorama Português 

Lúcia C. Miranda (Gabinete de Formação e Pesquisa em Educação – Federação Nacional da Edu-

cação & ANEIS, Portugal) 



Os alunos sobredotados podem ser considerados como um grande recurso social e económico de cada 

nação, justificando o investimento na sua educação não só, com base no direito que têm à realização 

das suas potencialidades mas, também, face ao contributo que podem dar à humanidade. Apesar de 

não haver um consenso acerca de uma única metodologia no atendimento às suas necessidades, diver-

sos programas de enriquecimento têm sido desenvolvidos, sugerindo um ensino com práticas que 

promovam o desenvolvimento das potencialidades e dos talentos destes jovens. O propósito deste 

trabalho é o de refletir até que ponto os programas de enriquecimento em Portugal podem ser operaci-

onalizados como medida educativa para estes alunos dentro do currículo e contexto escolar português, 

tomando o atual quadro legislativo.  

 

Palavras-chave: Medidas Educativas; Programas de Enriquecimento; Sobredotados. 

 

Programa de Enriquecimento em Domínios da Aptidão, Interesse e Socialização 

(PEDAIS): Uma Resposta Educativa para Alunos com Altas Habilidades 

Alberto Rocha, Helena Fonseca, Ana Isabel S. Almeida, Catarina Soares e Figueiredo, Leonor Mo-

reira, Renata Rocha, Francisca Maia & Alaíde Martins (ANEIS Porto, Portugal) 

A multiplicidade de abordagens teóricas sobre o pensamento, a inteligência e o desenvolvimento cog-

nitivo repercutiu-se na construção de programas de enriquecimento na área das habilidades cognitivas 

e das estratégias de aprendizagem (Almeida, Morais, & Ramalho, 2009; Feuerstein, 1980). Os pro-

gramas de enriquecimento cognitivo de alunos sobredotados tendem a não se circunscrever apenas à 

área da cognição, incluindo, também, outras dimensões como a motivação, o relacionamento interpes-

soal e as expressões. Neste âmbito, também, a Associação Nacional para o Estudo e Intervenção na 

Sobredotação (ANEIS), tem procurado conceber e implementar respostas adequadas e diversificadas 

para alunos com características de sobredotação, proporcionando, assim, uma intervenção ajustada 

aos modos e ritmos de desenvolvimento e de aprendizagem de cada criança e jovem. Neste trabalho, 

para além de se refletir sobre o enriquecimento como resposta educativa para crianças e jovens sobre-

dotados, apresenta-se e discutem-se algumas estratégias relacionadas como o programa PEDAIS 

(Programa de Enriquecimento em Domínios da Aptidão, Interesse e Socialização), desenvolvido pela 

delegação do Porto da ANEIS.  

 

Palavras-chave: Sobredotação; Programa de Enriquecimento; Programa PEDAIS; Associação Naci-

onal para o Estudo e Intervenção na Sobredotação (ANEIS).   

 

 

 



Centro para Desenvolver Potencial e Talento – CEDET: Intervenção Educativa 

Rosimeire dos Santos1, Zenita Cunha Guenther2 & Leandro Osni Zaniolo1 

(1FCL-UNESP/Araraquara, Brasil; 2Universidade Federal de Lavras, Brasil) 

A metodologia Caminhos para Desenvolver Potencial e Talento – CEDET respalda a educação para 

as crianças e jovens com dotação e talento no Brasil, oferecida em Centro Comunitário que recebe o 

mesmo nome CEDET – Centro para o Desenvolvimento do Potencial e Talento. Sua base teórica é a 

psicologia humanista e para o processo de identificação e intervenção educativa abraça o modelo 

diferencial de dotação e talento como uma de suas referências.  Nesse estudo, o objetivo é discorrer 

sobre a intervenção educativa do CEDET, considerando essencial ao professor ter clareza dos 

procedimentos, pois o seu papel é fundamental na construção de uma identificação efetiva e 

intervenção educativa que leve ao desenvolvimento das potencialidades desse alunado. Para tanto, 

descreve-se o ambiente educativo do CEDET e a construção do Plano Individual que liga as duas 

dimensões do processo educativo, diferenciadas pelos conceitos centrais: desenvolvimento de 

dotação- pelos domínios de capacidade identificados – por meio de trabalho individualizado, 

educação informal, envolvendo a escola, a família e comunidade; do outro lado o desenvolvimento de 

desempenho – talento- aquisição de conhecimento, aperfeiçoamento de habilidades, aprendizagem de 

conteúdos específicos, contemplado no plano individual elaborado pelo estudante, acompanhado e 

refeito a cada semestre. 
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Centro para Desenvolver Potencial e Talento – CEDET: Uma Análise do Trabalho 

Pedagógico na Percepção dos Estudantes 

Rosimeire dos Santos1, Zenita Cunha Guenther2, & Leandro Osni Zaniolo1 

(1Faculdade de Ciências e Letras da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, 
2Universidade Federal de Lavras & 3CEDET, Brasil) 

Refletir sobre a Educação dos mais capazes pressupõe reconhecer que está em causa uma realidade 

complexa e multidimensional, esse fenômeno ainda é permeado por mitos e concepções que provo-

cam reações contraditórias, as quais vão do fascínio ao antagonismo. Temática essa que vem acumu-

lando um consistente corpo de pesquisas, em sua maioria, no campo da psicologia e da pedagogia 

voltadas principalmente para a legislação, para definições de terminologia, identificação e intervenção 

pedagógica, mesmo com essa evolução observa-se que esse conhecimento não tem atingido o seu 

cerne, chegar às escolas e encontrar as crianças e jovens mais capazes. Estima-se que no Brasil exis-

tam 2,5 milhões de estudantes com alta capacidade, a julgar pelos indicativos definidos pela Organi-

zação Mundial da Saúde - de 3 a 5%. O Censo realizado pelo Inep – Instituto Nacional de Estudos e 



Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira aponta 13.308 estudantes identificados, percentual que não 

chega a 1%. No entanto, existe no Brasil a metodologia Caminhos para Desenvolver Potencial e Ta-

lento – CEDET que vem se despontando como promissora, ponderando apenas os dados do CEDET 

de Lavras/MG que em 2015 assistiu 553 estudantes, o que corresponde a 3% dos 13.308 identificados 

no país, embora a população local represente somente 0,05% da população brasileira, esse percentual 

revela que o CEDET atende ao percentual estabelecido pela OMS em relação à identificação e ao 

oferecimento de espaços para o desenvolvimento das potencialidades desses estudantes. Diante dessa 

constatação, a presente pesquisa tem por finalidade verificar os resultados da metodologia do CEDET 

validada por estudo de base científica em 2012. Esta pesquisa baliza-se pelo conceito de dotação e 

talento para trazer à tona as discussões referentes à Educação dos mais capazes. Trata-se de uma pes-

quisa qualitativa analítica descritiva que tem como participantes estudantes do Centro para o Desen-

volvimento do Potencial e Talento – CEDET, que serviram como lócus para a coleta de dados em-

píricos. Como base teórica adota-se a perspectiva humanista, utilizando a análise de conteúdo pela 

estratégia de ‘porção de sentidos’, de Helena Antipoff. Consequentemente, com a apreciação dos re-

sultados alcançados nesta avaliação pretende-se contribuir para a ampliação de conhecimentos na 

área, bem como fornecer subsídios para a elaboração de políticas públicas voltadas a promoção do 

desenvolvimento real das potencialidades desses estudantes. 

 

Palavras-chave: Educação de Dotados e Talentosos; Identificação e Intervenção; 

Avaliação de Metodologia. 

 

COMUNICAÇÕES LIVRES 

Sobredotação & Excelência 
Coord. Cristina Palhares (ANEIS, Porrtugal) 

Potentialities of Narrative Approaches in the Assessment of Career Construction 

Process in Gifted People 

Inês Reis1 & Isabel Janeiro2 

(1ANEIS Lisboa & 1Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, Portugal) 

This investigation was founded on constructivist narrative approaches and aimed to study the career 

construction process in giftedness. In particular, this study intended to analyze this population’s voca-

tional development through the assessment of the life themes and vocational projects of 45 gifted 

individuals ranging from seven to 33 years old, which were organized in four age groups. For the 

purpose of this investigation the researchers constructed the Questionnaire of Exploration of Experi-

ences and Personal and Professional Aspirations, based in the Career Story Interview (Savickas, 

2005b). The comparison between groups indicated several common tendencies: high career expecta-



tions, the will to contribute to society, strong investigative interests and high career planning and ex-

ploration attitudes. The results indicate that the instruments based in these approaches are useful to the 

assessment of this population’s themes and projects, and alert to the importance of developing taxon-

omies for the analysis of the career construction process in giftedness.  

 

Keywords: Giftedness; Narratives; Life Themes; Vocational Projects. 

 

The Influence of Contextual Variables in Training and Professional Life in a Sample of 

Elite Business Managers 

Margarida Martins1, José Fernando A. Cruz2 & Leandro S. Almeida1  

(1Instituto de Educação & 2Escola de Psicologia, Universidade do Minho, Portugal) 

Excellence is a concept that has been used in various fields, always translating the idea of greatness 

and superiority, as the one that stands out either professional or individually, which may be associated 

to moral values or to the greatness of the works by masters of "being". In regards to the current per-

formance of a group of elite business managers and in order to obtain data on the importance and 

influence of environmental and contextual factors associated with its superior performance, we pre-

sent an analysis of a number of contextual factors that presented themselves as more decisive in ex-

plaining the excellence of this professional group. The analyses of the interviews conducted, shows 

that the academic context, a significant variable in the path previous to management plays an im-

portant role. In particular, significant choices made throughout the academic path and, posteriorly 

additional added value obtained from complementary training for the management position. Nonethe-

less, it is the family background and friends that become relevant in building a career as demanding as 

management.  

 

Keywords: Excellence; Contextual Factors; Business Management.   

 

Em Busca dos Fatores de Excelência no Desporto de Alto Rendimento 

 José Mário Cachada1, Alberto Rocha2, Ana Isabel S. Almeida2 & Teresa Marinho1 

(1Faculdade de Desporto da Universidade do Porto & 2ANEIS Porto, Portugal) 

A excelência humana, enquanto competência e/ou desempenho, parece encerrar, em si mesma, a difi-

culdade da sua compreensão. O estudo da excelência humana assume essencialmente dois enfoques, 

um deles acentuando as variáveis psicológicas e o seu desenvolvimento, ou seja, os atributos dos in-

divíduos (Gagné, 2004; 2015; Renzulli, 2002; Renzulli & Graesser, 2015) e outro associa a excelência 

aos conhecimentos e competências decorrentes de uma extensa experiência ou prática deliberada 

(Ericsson, 2005; Lubinski, Benbow, Shea; Eftekhari-Sanjaui, & Halvorson, 2001; Lubinski, Benbow, 



Webb, & Bleske-Rechek, 2006). No desporto, assim como noutros contextos de realização, alcançar a 

excelência torna-se o principal objetivo de muitos indivíduos, ainda que, só uma “pequena parte”, 

consiga realmente alcançar e manter-se “no topo” (Gagné, 2007). Sem investimento pessoal e deter-

minação do indivíduo em fazer bem ou em melhorar sucessivamente o seu desempenho em função do 

treino ou da prática, não parece ser possível atingir a excelência. Com efeito, as biografias de pessoas 

excelentes nos mais diversos domínios destacam a sua persistência e paixão por aprender e executar 

bem (Araújo et al., 2011; Vallerand, 2008).  O caminho para a excelência envolve fatores pessoais e 

contextuais. Os primeiros relacionam-se com elevadas capacidades, talentos e competências, motiva-

ção e persistência, abertura à experiência e controlo emocional, e, os segundos com contextos educa-

tivos favoráveis. Por norma, esta determinação pessoal tem associada ou faz convergir autoconceito, 

autoeficácia, autoestima, perfeccionismo, regulação, entre outros fatores, contudo importa que um 

meio favorável seja proporcionado, e aqui inclui-se a disponibilidade e apoio familiar, a imagem de 

influência dos treinadores nas experiências desportivas dos atletas, seja ao nível do impacto que exer-

ce na forma como estes vivenciam a sua atividade, seja ao nível dos resultados que obtêm (Horn, 

2008).  
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COMUNICAÇÕES LIVRES 

Contexto Escolar & Sobredotação 
Coord. Helena Fonseca (ANEIS, Portugal) 

What Better Predict Lithuanian Students' School Achievements: 

Intelligence, Memory or Motivation? 

Jurga Misiuniene (Vytautas Magnus University, Lituânia) 

Results of Programme for International Student Assessment (PISA) showed that the skills and 

knowledge of Lithuanian students started decrease from 2006 and now they are lower than statistical 

OECD average. These findings are a cause for concern for educators and lead to go deeper into school 

achievement determinants. This presentation is based on research which aim was to assess importance 

of intelligence, short-term memory and academic motivation on Lithuanian students’ school achieve-

ments. 439 students (292 girls and 147 boys, 16 years old) participated in intelligence testing (Intelli-

gence Structure Test, Amthauer et. al., 2007) and filled Academic motivation scale (Vallerand et. al., 

1989). After factor analysis four types of academic motivation (intrinsic motivation toward accom-

plishment and for stimulation, extrinsic motivation and amotivation) were separated. The sum of all 

learning results (results of mathematics and Lithuanian language exams and average of trimester 

school grades of other subjects) was considered as the criterion of school achievements. Results 



showed that school achievements increase as crystalized (β = 0,387) and fluid (β = 0,347) intelli-

gence, short-term memory (β = 0,134) grows and amotivation (β = -0,130) decreases. These factors 

explain 41,4% of school achievements’ dispersion. Significant sex differences were not found. 

 

Keywords: School Achievements; Intelligence; Short-Term Memory; Academic Motivation. 

 

Guidance, Scientific Talent and Transition Beetween Schools: 

An Italian Project for the Choice  

Maria Assunta Zanetti & Gualdi Gianluca (Italian Lab of Research and Intervention for the develop-

ment of Talent, Potential and Giftedness, University of Pavia, Italy) 

The transition between secondary school level and school of second degree is the time in which the 

student has an active role in decision-making, having to differentiate the school to attend in relation to 

their life-span perspective. Students at risk (school dropout, underachievement, social exclusion or 

deviance) can be identified already at secondary school level. The high-potential students often have 

high interest and attitudes in scientific areas, with few skills (eg. study method, anxiety management, 

metacognition). The collaboration between university of Pavia, comprehensive schools and a High 

School of Applied Sciences led to the creation of Guidance To Talent, aimed at promoting the skills 

and information necessary to the choice of secondary school. The path, divided into seven days, pro-

vides students with direct experience of the school and laboratories, providing moments of guidance 

and promotion of self-awareness. The project brings the experience and the results achieved in the 

first edition of the route. In particular, the data show that the promotion of soft skills is necessary for 

high-potential students, particularly when these students decide to enroll in schools where a good 

method of study is required, compared to those who choose one school that promotes a kinesthetic 

cognitive style. 
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O Modelo de Enriquecimento Escolar de Joseph Renzulli e o Atendimento Educacional 

Especializado ao Estudante com Altas Habilidades/Superdotação: Percepções Docentes 

Vanessa Terezinha Alves Tentes (Universidade Católica de Brasília, Brasil) 

Os estudantes com Altas Habilidades/Superdotação da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal são 

incluídos no ensino regular e recebem atendimento educacional especializado em ambiente pedagógi-

co específico denominado Sala de Recursos. O atendimento compõe a modalidade da Educação Espe-

cial, é norteado pelas propostas teóricas e metodológicas do Modelo de Enriquecimento Escolar de-

senvolvido por Joseph Renzulli e visa desenvolver o potencial do educando com características de 



superdotação. O presente estudo investigou as percepções dos professores das  Salas de Recursos em 

relação ao atendimento e ao modelo utilizado, averiguou os elementos teóricos e metodológicos pre-

sentes na prática docente desses professores, identificou as semelhanças e diferenças entre as percep-

ções dos professores das Áreas Acadêmica e de Talento Artístico. A pesquisa, com ênfase quantitativa 

e qualitativa, foi conduzida utilizando-se a abordagem fundamentada no método misto, cujas técnicas 

de geração de dados foram entrevista, questionário, observação e análise de documentos. Os partici-

pantes foram  30 professores, seis entrevistados e 24 professores respondentes ao questionário. Foram 

observadas seis Salas de Recursos, sendo três em cada uma das áreas de atendimento investigadas. Os 

dados foram submetidos à análise documental, estatística descritiva e análise de conteúdo e posteri-

ormente à técnica de convergência paralela. Os resultados indicaram que as percepções dos professo-

res em relação ao atendimento estão focadas nos aspectos estruturais, em detrimento dos aspectos 

pedagógicos e de desenvolvimento dos estudantes. Quanto as percepções acerca do Modelo de Enri-

quecimento Escolar, os professores evidenciaram domínio teórico e metodológico incipientes, de-

monstrando dificuldades em defini-lo e aplicá-lo. As percepções dos professores das áreas Acadêmica 

e de Talento Artístico se equivalem quanto ao conhecimento sobre o modelo e operacionalização do 

atendimento, mas divergem quanto ao domínio dos pressupostos e da importância atribuída aos mes-

mos. Foi constatada a presença de elementos teóricos e metodológicos do modelo nos documentos e 

normativos analisados, bem como na prática docente. A disposição, motivação e interesse dos estu-

dantes foram pouco destacados pelos professores, mas passível de observação, bem como o compro-

misso com o desenvolvimento do potencial do estudante superdotado, o clima de sala de recurso pro-

pício a estimulação do processo criativo e a preocupação com a qualidade da produção realizada. Os 

resultados sugerem que há necessidade de se estabelecer conexão entre a teoria, o referencial metodo-

lógico, o instrumental e o aporte legal que envolvem o atendimento especializado ao estudante super-

dotado. 

  

Palavras-chave: Altas Habilidades/Superdotação; Sala de Recursos; 
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Política Pública Educacional para Alunos com Altas Habilidades ou Superdotação: 

Desafio do Ensino Inclusivo 

Aline Rinco Dutra Salgado & Cristina Maria Carvalho Delou  

(Universidade Federal Fluminense, Brasil) 

Esta pesquisa objetiva apresentar a trajetória de elaboração do documento norteador para a implanta-

ção da Política Pública Educacional para os alunos com altas habilidades ou superdotação no municí-

pio de Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil. Enfatiza a importância do professor em sua prática e pro-

cesso contínuo de formação, especialmente no que se refere à identificação e atuação junto a esses 



alunos. A metodologia de natureza qualitativa se utiliza da entrevista estruturada por meio de questio-

nário para verificação da atuação docente e identificação dos domínios na formação continuada. A 

análise documental será feita por meio da estatística descritiva e análise de conteúdo. Os sujeitos da 

pesquisa são professores que atuam nas Salas de Recursos Multifuncionais da Rede Pública de Juiz de 

Fora. Espera-se que seja o ponto de partida para promover o desenvolvimento de ações que garantam 

o exercício dos direitos aos alunos com altas habilidades ou superdotação, exposto pela Lei de Dire-

trizes e Bases da Educação Nacional (1996), alterada pela Lei Nº 13.234, de 2015, através do Artigo 

59-A, que determina ao poder público a execução de políticas destinadas ao desenvolvimento pleno 

das potencialidades desse alunado.  

 

Palavras-chave: Política Pública; Educação Inclusiva; Altas Habilidades ou Superdotação; 

Formação Docente. 

 

Proposta de Atividades Curriculares em Sala de Aula para o Aluno com 

Altas Habilidades ou Superdotação 

Danitiele Maria Calazans & Maria da Piedade Resende da Costa 

(Universidade Federal de São Carlos, Brasil) 

O presente artigo teve como objetivo descrever estratégias em que o professor possa utilizarna sala 

regular para identificar e estimular o desenvolvimento das áreas de competências do aluno com alto 

potencial. . Embasando este estudo adotamos a proposta do Projeto Spectrum desenvolvidos por Gar-

dner, Feldman e Krechevsky, a qual aponta possíveis métodos para identificar e estimular o potencial 

da criança a partir cada domínio de competência. Foi participante um aluno de sete anos, que apresen-

ta indicadores de altas habilidades ou superdotação, acelerado do último ano da Educação Infantil 

para o segundo ano do Ensino Fundamental. As análises ocorreram a partir de critérios de avaliação 

de cada domínio de acordo com ashabilidades-chaves, e a observação do comportamento do aluno 

voltado ao estilo de trabalho e criatividade. Os resultados apontaram que a partir das atividades de-

senvolvidas para cada domínio o aluno apresentou habilidades acima da média nas áreas de lingua-

gem, matemática, ciência e espacial.Assim, foi possível identificar queo modelo de mapeamento das 

capacidades proposta por Gardner, Feldman e Krechevsky , proporciona a interação do aluno com 

diferentes conceitos, princípios e teorias relacionados a questões e problemas significativos em domí-

nios variados. 
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Formação Continuada sobre Habilidades Sociais para Professoras Brasileiras de 

Alunos com Superdotação  

Ana Paula de Oliveira, Vera Lúcia Messias Fialho Capellini & Olga Maria Piazentin Rolim Rodri-

gues (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Brasil) 

Embora estudos evidenciem correlações entre comportamento habilidoso e desempenho acadêmico, 

pouco se conhece a respeito das habilidades sociais de crianças com superdotação. Estudos apontam 

que estas crianças teriam maior probabilidade para apresentar problemas sociais e emocionais. Partin-

do da premissa da importância do desenvolvimento das habilidades sociais, podendo levar ao sucesso 

acadêmico e também a um melhor ajustamento social contando com a mediação dos professores neste 

processo, este trabalho teve por objetivo investigar como as professoras avaliam o repertório de habi-

lidades sociais de alunos com superdotação e se há mudança na avaliação após uma formação conti-

nuada sobre o tema. Participaram da pesquisa oito professoras de uma escola estadual do interior do 

estado de São Paulo, no Brasil. A intervenção foi divida em três etapas: 1) Aplicação do Questionário 

de Respostas Socialmente Habilidosas para professores (QRSH-Pr); 2) Formação Continuada sobre os 

temas de Superdotação e Habilidades Sociais em três encontros quinzenais com duração de 90 minu-

tos; 3) Reaplicação do instrumento. Inicialmente, os resultados demonstraram que as professoras ava-

liavam a maioria dos alunos com bom repertório social habilidoso. Após a formação, duas professoras 

pontuaram igualmente no questionário, três diminuíram e três aumentaram sua avaliação sobre as 

habilidades sociais dos alunos avaliados. 
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SIMPÓSIO E COMUNICAÇÕES LIVRES 

SIMPÓSIO 9 

Programas de Enriquecimiento Emociones y Creatividad en Altas Capacidades 
Coord. Miriam Fernández Barreiros (Unidad de Atención Educativa en Altas Capacidades, Universidad de 

Santiago de Compostela, Espanha) 

Enrichment Clusters: Emoción, Creatividad y Otras Habilidades para el Futuro 

Laura Reyes Quintela, Carmen Pomar Tojo & Eutropio Rodríguez 

(Unidad de Atención Educativa en Altas Capacidades, Universidad de Santiago de Compostela, 

Espanha) 

Los Enrichment Clusters (en adelante, “EC”) son una forma alternativa de ofrecer enriquecimiento de 

Tipo III, es decir, de resolver problemas de la vida real a través del desarrollo de servicios y productos 

auténticos. Las s de su éxito están en que la participación es voluntaria, en que está basada en los inte-



reses de los asistentes y en que están dirigidos a un producto final conectado con el mundo real y con 

los problemas de éste. Partiendo de los principios anteriores y del hecho de que a través de esta her-

ramienta de enriquecimiento se manifiestan las 3E (enjoyment, engagement y enthusiasm), la motiva-

ción por el logro también se ve influenciada, así como la implicación emocional de los asistentes, en 

un ambiente en el que se pretende cubrir sus necesidades socioemocionales al proporcionarles un 

grupo con el que comparten los intereses que no tienen cabida en su ámbito escolar. A través de la 

oferta de propuestas tanto en el ámbito escolar como extraescolar, se busca no solo potenciar la crea-

tividad de los participantes, sino también el entrenamiento de las funciones ejecutivas puesto que 

consideramos que son la base del futuro del éxito tanto personal como profesional.  

 

Palabras Clave: Enriquecimiento; Clústers; Proyectos; 

Motivación de Logro; Creatividad; Emociones. 

 

Ronsel do Campus: Dos Décadas de Enriquecimiento Extracurricular 

Miriam Fernández Barreiros, Carmen Pomar Tojo, Martiño Placer García & Guillermo Calviño 

(Unidad de Atención Educativa en Altas Capacidades 

 Universidad de Santiago de Compostela, Espanha) 

El programa Ronsel do Campus es el culmen a dos décadas de trabajo centrados en el diseño y desar-

rollo de programas de enriquecimiento extracurricular para niños y adolescentes con altas capacida-

des. Después de numerosas modalidades que buscaban la armonía entre contenidos y objetivos psico-

educativos y gracias a la base sostenida por el modelo SEM de Renzulli y Reis, surge un proyecto 

nuevo, más ambicioso y de mayor envergadura cuyos objetivos distan de los clásicos objetivos de las 

actividades extracurriculares. Este proyecto pretende defender la idea de la cooperación y el trabajo 

en equipo como bases fundamentales para el desarrollo integral de los niños y niñas de altas capaci-

dades, a través de módulos de naturaleza artística, científica o tecnológica. Además, procura entender 

la realidad de las altas capacidades siguiendo un esquema alejado de un contexto estrictamente aca-

démico; es decir, se intenta abordar los objetivos mediante inclusión de contenidos extracurriculares. 

La educación académica, programada y dirigida, genera dificultades en el desarrollo de experiencias 

creativas y potenciadoras del pensamiento lateral. A lo largo de las diferentes sesiones se tendrán en 

cuenta los estilos de aprendizaje más característicos, la conexión interdisciplinar como punto común 

de participación, la potenciación de la imaginación, los intereses más significativos ylos patrones de 

personalidad más definitorios de cada individuo, de tal forma que se  proporcionarán a los monitores 

y supervisores un modelo práctico basado en la enseñanza adaptativa e individualizada, un “software” 

con los procedimientos necesarios para diagnosticar os problemas de aprendizaje, descubrir os los 

intereses y elaborar las estrategias óptimas para cada niño y niña con altas capacidades. 

 



Palabras Clave: Enriquecimiento; Cooperación; Contenidos Extracurriculares;  

Intereses; Enseñanza Adaptativa. 

 

Los Viajeros de la Luz 

Eutropio Rodríguez Varela & Carmen Pomar Tojo (Unidad de Atención Educativa en Altas Capaci-

dades, Universidad de Santiago de Compostela, Espanha) 

Tal como Sigmund Freud apuntaba en “Totem y tabú”, existe una relación profunda en como el hom-

bre primitivo  y los niños más pequeños utilizan el lenguaje, en cierto modo el razonamiento y sobre 

todo la expresión artística. Haciéndonos eco de esta perspectiva parece apropiada la introducción (en 

el seminario “Os viaxeiros da luz”  para preadolescentes) en el mundo fotográfico y sus conceptos por 

medio de elementos prefotográficos tales como; la cámara obscura, cámaras estenopeicas,  formación 

del color e imagen latente,  y la observación activa, quizá la actitud más universalmente prefotográfi-

ca. Los más importantes fundamentos fotográficos, así como competencias transversales, son introdu-

cidas de soslayo con trabajo manual y práctico, permitiendo que los participantes vayan marcando el 

curso del viaje, y que … descubran las relaciones entre las técnicas que aprenden por ellos mismos y 

aquellas a emplear en medios y herramientas fotográficas más actuales. A través de estas herramientas 

previas a la fotografía los  “viaxeiros” adquieren conocimientos muy profundos de los fundamentos 

fotográficos que le servirán a lo largo de su vida para cualquier implicación que vayan a tener con este 

medio. Una semilla plantada en ellos que con seguridad  irá dando fruto a lo largo de décadas. 

 

Palabras Clave: Prefotografía; Soslayo; Enriquecimiento; Fundamentos Fotográficos; Expresión 

Artística; Conocimiento. 

 

En Busca de Tiempo que Perder 

Guillermo Calviño Santos, Miriam Fernández Garcí & Carmen Pomar Tojo (Unidad de Atención 

Educativa en Altas Capacidades  Universidad de Santiago de Compostela, Espanha) 

Tomando como referencia el análisis que Deluze hace de la monumental obra de Proust, la presente 

comunicación es la narración de un aprendizaje. En ella se esboza la estructura de un taller de enri-

quecimiento extracurricular de creatividad aplicada al ensayo fotográfico para adolescentes de altas 

capacidades. Estos jóvenes son guiados en la creación de una obra personal en la que lo más impor-

tante es el proceso de investigación que comprende la exploración las claves biográficas (intereses y 

experiencias), el enriquecimiento de los referentes culturales, la experimentación con las posibilidades 

expresivas del medio elegido y la interpretación de los signos que tienen su origen en los espacios 

transitados y todos los elementos que lo habitan (los objetos y sus cualidades, los sujetos y sus accio-

nes, la luz y sus efectos). Por último, para que este proceso fluya, se eligen unas localizaciones y se 



proponen actividades que generan el clima propicio para que en esas coordenadas espacio-temporales 

la creación artística sea posible, en definitiva, que sea posible perder el tiempo. 

 

Palabras Clave: Creatividad; Ensayo Fotográfico; Proyeto Personal; Taller Extracurricular. 

 

Dramaturgia en la ESO y en el SEM 

Angel Currás Paredes, Laura Reyes Quintela & Carmen Pomar Tojo (Unidad de Atención Educativa 

en Altas Capacidades, Universidad de Santiago de Compostela, Espanha) 

El Colegio Eduardo Pondal ha tenido siempre presente la importancia de las técnicas pedagógicas del 

teatro en su labor educativa. Desde el año 1982 hasta el presente curso se han organizado múltiples 

talleres de teatro en Primaria y Secundaria con el ánimo de desarrollar las capacidades de expresión y 

comunicación de nuestros alumnos. En el curso 2013-14 se implantaron los Modelos de Enriquecimi-

ento (SEM) del Renzulli en las actividades extra-curriculares del centro escolar. Gracias a ese cambio 

hemos observado que cuando nuestros alumnos se convierten en los creadores de una obra escénica 

adquieren un ineludible sentido de la disciplina al coordinar y combinar todos los elementos que ha-

cen posible la representación. Y es precisamente en el proceso de creación cuando los alumnos tienen 

la oportunidad  de apreciar la estética, descubrir el sentido del trabajo en equipo, el orden, la constan-

cia, la elocuencia, la expresión corporal, la obediencia y la confianza en sí mismos. Por tanto consi-

guen ser más conscientes de su propia capacidad de comunicación independientemente de sus capaci-

dades o de su comportamiento. Así hemos podido trabajar con problemas derivados de la incomuni-

cación, superar conflictos personales, mejorar la atención, observación, concentración y liberar de-

terminadas tensiones o frustraciones y sustituirlas por vivencias positivas y estimulantes para al desar-

rollo personal. 
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SIMPÓSIO 10 

Talentos Específicos 
Coord. Rosario Bermejo & Javier Esparza (Universidad de Múrcia, Espanha) 

Domains of Creativity 

María José Ruiz, Ana Bernal, Marta Sainz, Javier Esparza & Mercedes Ferrando 

(Departement of Developmental and Educational Psychology, Universidad de Múrcia, Espanha) 

Whether creativity is a general ability or a specific ability related to domain of knowledge and 

expertise does affect how gifted children should be identified. Consequently this gives us the chance 



to explore and find out how the domain specific creativity should be trained, for example, improving 

divergent thinking skills in case of scientific creativity.  Thus, specific programmes in different areas 

should be developed to meet the needs of our students; doing everything reasonable to improve their 

creativity on specific domains. This paper tackles the question about the nature of creativity as a 

general or specific ability of each specific domain. To do so, firstly, main definitions and explanation 

models about the construct of creativity are exposed. Nowadays, many authors are investigating 

creativity as a specific domain resulting in numerous studies, for this reason, we list and provide a 

brief commentary on those we consider particularly significant. Secondly, we present the construct of 

scientific creativity and a brief review of the most relevant models and assessment instruments for it.  

The aim of this research is to study the relationship between creativity as a general domain and 

creativity as a specific domain. 133 students in 3th grade of Compulsory Secondary Education in 

Spain participated. The instruments used are: Torrance Test of Creative Thinking (Torrance, 1974); 

Scientific Creativity Test (Sak & Ayas 2014) for Secondary School Students; and Differential Aptitude 

Test, DAT-5 (Bennett, Seashore, & Wesman, 2000). The data has been analysed from different 

perspectives and using different techniques: correlations, Factorial analysis, mean differences, and 

perceptual mapping following Tsai (2014). It has to be emphasized that results of all analyses lead us 

to the same conclusion: the relation intra-test between variables is higher than the relationship inter-

test. In addition, the different variables are more correlated by task (to which they belong) than by the 

divergent thinking dimensions, which they are intended to measure.  The educational implications of 

such finding affect the identification of gifted and talent students and the way we should training 

creativity.   

 

Keywords: Creativity Testing; Gifted Identification; Specific Domain.  

 

Estudio de un Test para Evaluar el Talento Matemático-Creativo 

María Salazar, María José Ruiz, Javier Esparza & Carmen Ferrándiz 

(Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación, Universidad de Múrcia, Espanha) 

El objetivo del trabajo es conocer el rendimiento matemático-creativo de un grupo de estudiantes de 

Educación Secundaria (alumnos de alto rendimiento en matemáticas y alumnos de rendimiento medio 

o bajo en matemáticas). Los participantes de nuestro estudio son 32 estudiantes de Educación 

Secundaria Obligatoria (ESO), con edades comprendidas entre los 12 y 15 años (M= 13.53; DT= 

1.14). Estos alumnos pertenecen a los cuatro cursos de la ESO (el 25.5% pertenecen a 1º de ESO; el 

17.6% a 2º de ESO; el 29.4% a 3º de ESO y el 23.5% a 4º de ESO). Los participantes habían sido 

seleccionados a través de la nominación de los profesores. El instrumento utilizado ha sido el test 

original de habilidad creativa matemática diseñado por Lee, Hwang& Seo (2003). El procedimiento 

ha sido: primero, traducirel test al castellano y adaptarla al contexto escolar (Grupo de Investigación 



de Altas Habilidades de la Universidad de Murcia); segundo, se ha aplicado a dos muestras piloto; 

finalmente, se han codificado y analizado los datos. El objetivo de este instrumento es valorar el 

potencial creativo matemático a través de cuatro tareas, en las que se evalúan las habilidades propias 

del pensamiento creativo como son: la fluidez, la flexibilidad y la originalidad. Los resultados 

obtenidos muestran que los estudiantes que presentan un alto rendimiento en matemáticas, también 

muestran una mejor puntuación que sus compañeros; especialmente sus altos logros se reflejan en las 

dimensiones de la fluidez (capacidad para proponer muchas soluciones) y flexibilidad (capacidad para 

resolver problemas desde distintos enfoques). Estos altos logros se reflejan en la puntuación total del 

"Juego 3", así como en la puntuación global de la prueba. Además, los resultados no indican 

diferencias estadísticamente significativas en la variable sexo o en la variable curso. Según nuestros 

datos,podemos indicar que el instrumento utilizado parece discriminar entre los alumnos que 

presentan un altorendimiento en matemáticas y los que tienen un rendimiento medio o bajo. 
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Cognitive Profiles Depending on Scientific Talent 

Javier Esparza, Mercedes Ferrando, , María José Ruiz, Rosario Bermejo & María Salazar  

(Universidad de Múrcia, Espanha) 

This work is placed whithin the framework of the new approaches developed to deepen the 

understanding of students’ cognitive profiles in the scientific domain. Researchers in this area have 

generated innovative procedures to assess the diversity of high ability students in the 21th century and 

to meet their needs (Tan, Elliot, Ferrando et al., 2009). High ability is understood as a developed and 

crystalized potencial along life-span, caracterized for its  multidimensional configuration (Kaufman, 

2013; Renzulli, 2012; Sternberg, 2008). How both scientific thinking skills and knowledge 

management differ depending students’ cognitive profile  is important to better understand the nature 

of giftedness. Our research focus on scientific-creative expertise (talent). The aim is to first, measure 

the scientific talent of students using a new test (C-SAT) propossed by SAk  & Ayas, and second, to 

find out whether highly proficient students on scientific creativity difffer from their peers on several 

cognitive abilities assesed by DAT (Differential apptitude test). The sample is composed by 184 

students (aged from 12 to 16 years old) attending to different centers of Compulsory Secondary 

Education in Murcia Region. The scientific creativity was measured using the Creative Scientific 

Ability Test (Sak & Ayas, 2011). Its theoretical framework sets up the measurement of a three dimen-

sional structure: general creative abilities (fluency, flexibility and creativity), scientific creative abili-

ties (hypothesis generation, hypothesis testing and evidence evaluation) and scientific knowledge. 

This test has adequate psychometric properties with a Cronbach’s alpha coefficient of 0.848 (Sak & 

Ayas, 2013). The other instrument used is: Differential Aptitude Test, DAT-5 (Bennett, Seashore, & 



Wesman, 2000). Students were classified into 3 groups depending on their total Creative Quotient: 

low, medium and high creative students. To ensure that differences found are due to the effect of gift-

edness or talent in sciences, a MANCOVA was conducted to control the effect of course. The overall 

effect show not statistical differences between groups [λ = .632; F(16, 96)= 1.54; p=.099; ƞ2= .205]. 

Nevertheless the single effects show differences on Verbal reasoning [F(3, 55)=8.57;p<.001; ƞ2= .24], 

Numerical Reasoning [F(3, 55) = 4.7;p=.01; ƞ2= .15]; Abstract Reasoning [F(3, 55)= 6.44;p< .001;ƞ2= 

.19] Mechanical reasoning [F(3, 55)=4.94;p=.01; ƞ2= .15]. The differences were found mainly be-

tween science-gifted children vs. their peers. But also between lower creative students versus their 

peers. 
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COMUNICAÇÕES LIVRES 

Questões Emocionais e Sociais na Sobredotação 
Coord. Lúcia C. Miranda (Gabinete de Formação e Pesquisa em Educação – Federação Nacional da Educação 

& ANEIS, Portugal) 

A Importância da Relação Familiar no Desenvolvimento do Aluno com 

Altas Habilidades ou Superdotação 

Danitiele Maria Calazans & Maria da Piedade Resende da Costa 

(Universidade Federal de São Carlos, Brasil) 

Este trabalho teve como objetivo principal discutir a importância da relação familiar para o empode-

ramento educacional dos alunos com altas habilidades ou superdotação. Como objetivos específicos: 

refletir sobre as expectativas dos pais em relação aos filhos com altas habilidades ou superdotação e 

apresentar um caso de aluno apontado com indicadores de altas habilidades ou superdotação. Para 

tanto, recorreu-se ao Estudo de Caso, utilizando entrevista semiaberta com a mãe de um aluno com 

indicadores de altas habilidades ou superdotação de uma escola pública de uma cidade do interior de 

São Paulo.  Os resultados obtidos foram: i) A falta de orientação e apoio da escola; ii) O desconheci-

mento da mãe sobre a temática das altas habilidades/superdotação e iii) A alta expectativa  sobre o 

filho. 
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Como as Crianças Sobredotadas Estabelecem Relações de Amizade? 

Marisa Carvalho & Sara Bahia (Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, Portugal) 

Estabelecer relações de amizade pode ser uma tarefa difícil para a população sobredotada, visto diferi-

rem da sua faixa etária a nível cognitivo, emocional e social, podendo causar discrepâncias nos seus 

comportamentos em relação ao grupo de pares. No entanto, o estabelecimento de relações é conside-

rada como uma das necessidades universais do indivíduo, contribuindo para o seu desenvolvimento e 

bem-estar. Por isso, torna-se fulcral compreender as dificuldades da população sobredotada em esta-

belecer relações de amizade, de forma a conseguirmos encontrar estratégias para serem superadas. A 

presente investigação recorreu a metodologias quantitativas e qualitativas com o objetivo de desen-

volver um instrumento de avaliação das expectativas e crenças da amizade, comparando uma popula-

ção com e sem diagnóstico de sobredotação, bem como compreender as dificuldades sentidas pelos 

sobredotados no estabelecimento de relações de amizade. Os participantes eram do distrito de Lisboa 

e Vale do Tejo tinham idades compreendidas entre os 6 e os 14 anos. Os resultados mostram que a 

população sobredotada dá uma maior importância a fatores maduros de amizade, sugerindo que estes 

tem uma conceção de amizade mais desenvolvida do que seria expectável para a sua faixa etária e 

levando a uma possível discrepância de interesses e semelhanças com o grupo de pares, o que poder 

ser um obstáculo para o estabelecimento de relações de amizade. Assim, a presente investigação per-

mitiu identificar as diferenças no ambiente em relação ao individuo, bem como a causa das dificulda-

des sentidas/vividas pelos sobredotados ao tentarem estabelecer uma relação de amizade com um 

indivíduos da sua faixa etária. 
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Juventude e Altas Habilidades: Uma Percepção de Si 

Lucia de Mello e Souza Lehmann & Mariana de Barros Baptista Mello 

(Universidade Federal Fluminense, Brasil) 

Os jovens com Altas Habilidades ou Superdotação (AH/SD ) nem sempre se reconhecem como habi-

lidosos, podendo esta  dinâmica estar relacionada a família e ao meio social em que vivem. Este traba-

lho deriva de pesquisa cujo objetivo foi conhecer como os jovens identificados com Altas Habilida-

des ou Superdotação se percebem, e que impactos tem a identificação e percepção de suas capacida-

des em sua vida.  O estudo se caracteriza como uma pesquisa qualitativa, com observação de campo e 

entrevistas realizadas em um programa de atividades  desenvolvidas por jovens identificados como 

superdotados. Fundamenta-se no conceito de superdotação e nas leis brasileiras que a concebem 

dentro do regime de educação especial. Os resultados apontam para desconhecimento dos jovens da 

existência de  especificidades da Educação Especial. Relatam a descoberta de um “mundo novo” após 



descoberta do projeto e surgimento de motivação e perspectivas de vida. O projeto faz parte do Pro-

grama de Atendimento a Alunos com Altas Habilidades/Superdotação, desenvolvido em parceria com 

a Universidade Federal Fluminense e vinculado ao Curso de Mestrado Profissional em Diversidade e 

Inclusão. 
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Inteligência Emocional e Rendimento Académico: 

Que Relações no Ensino Secundário Português? 

Ana Costa & Luísa Faria 

(Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, Portugal) 

A Inteligência Emocional (IE) tem demonstrado ser potenciadora do desempenho dos indivíduos em 

vários contextos de ação humana, de que se destaca o académico, em que se associa amelhor rendi-

mento académico e maior bem-estar emocional (Elias et al., 1997). Assim, este estudo procura explo-

rar (i) o desenvolvimento interindividual da IE em alunos com rendimento académico diferenciado e 

(ii) o impacto da IE no rendimento ao longo do ensino secundário, usando duas medidas de IE: Ques-

tionário de Competência Emocional (Lima-Santos & Faria, 2005) e Teste de Vocabulário Emocional 

(Costa & Faria, 2011), de 42 e 35 itens respetivamente, com boas qualidades psicométricas. O primei-

ro estudo compreendeu 343 alunos, dos 14 aos 18 anos (M=15,5; DP=0,75), maioritariamente do gé-

nero feminino (51,6%) e o segundo estudo, 401 alunos, dos 14 aos 18 anos (M=15,5; DP=0,77), sen-

do 53,1% raparigas. No primeiro estudo verificou-se, para as duas medidas de IE, que os alunos com 

melhor rendimento académico apresentaram melhores níveis de IE ao longo do secundário. No se-

gundo estudo, os resultados evidenciaram que ambas as medidas prediziam o rendimento académico, 

demonstrando maior impacto no rendimento dos alunos do 10.º ano, e que a medida de desempenho 

(Teste de Vocabulário Emocional) apresentava maior poder explicativo.  
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Sobredotação e Bullying: Análise Textual no Tempo de Escola 

Judite Zamith-Cruz & Maria de Lurdes Carvalho 

(Instituto de Educação da Universidade do Minho, Portugal) 

Junto de sete estudantes, referenciados nas escolas de “sobredotados”, onde nem sempre são valoriza-

dos talentos e diversidade no conhecimento, teve-se o objetivo de auscultarmos histórias familiares e 

escolares. No estudo de caso, situado em Braga, Portugal, recolheram-se documentos de informação 

escolar e, mediante entrevistas semiestruturadas, formularam-se perguntas abertas-fechadas relativas a 



pressão de êxito, em que participaram esses estudantes, mas também pais e mães, docentes e diretores 

de turma. Não tendo sido antecipado o relevo de práticas de bullying, foram explicitadas em três de 

sete relatos, dizendo-se dois jovens intimidados de forma física, verbal e/ou psicológica. No terceiro, 

foi uma docente a observar que João (nome fictício, como outros) tem “poucos amigos”, sem “gostar 

dos intervalos” e optando por “ficar na sala de aula a jogar jogos no computador”. Os colegas chegam 

a “rir-se” dele, mas não se importa e “ri-se com eles”. Partindo de (auto)relatos, apresentar-se-ão as 

análise de narrativas, em que sobressaem Ricardo e Mário, que se “importam” com os maus relacio-

namentos com pares. Serão debatidas formas de agressão, que partem de um inicial desequilíbrio de 

poder, incitando o agressor a abusar do colega de forma discricionária e sistemática. 
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Serendipidade: Uma Variável Ponderada na Sobredotação!? 

Filomena Ermida da Ponte1 & Cristina Costa Lobo2 

(1Universidade Católica de Braga & 2Universidade Portucalense Infante D. Henrique, Portugal) 

A ambiguidade e falta de unanimidade do tema sobredotação, na sua conceptualização incrementam 

novas percepções sobre a matéria, resultando na emergência de perspectivas teóricas e de diferentes 

posturas relativamente à identificação e reconhecimento de indivíduos sobredotados. Esta polémica 

gera conflitos e conexões diversas. Foi nesse sentido que tomamos o modelo diferenciado de sobredo-

tação e  talento de Gagné (2004), no qual se destaca a sobredotação como potencial e o talento como 

resultado da aprendizagem e treino sistemático, sob a influência de catalisadores intra e interpessoais, 

bem como da sorte, entendida como acaso, aleatoriedade ou serendipidade. Dois conceitos igualmente 

controversos mas que consideramos de grande pertinência a sua ponderação. O primeiro assente num 

traço, imaginação, o segundo atribuído ao factor sorte. O fortuito, o acaso, acontece na vida de todos, 

contudo nem todos o detectam e usufruem.  
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CONFERÊNCIAS PLENÁRIAS 
Coord. Leandro S. Almeida (Universidade do Minho, Portugal) 

Inteligência e Talento: Contributos Anatomo-Funcionais e 

Potencial Terapêutico da Neuroimagem 

Daniela J. Pereira (Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, Portugal) 



As técnicas avançadas de neuroimagem permitiram, nas últimas décadas, um considerável avanço 

naquela que é uma busca centenária entre cientistas e filósofos: o substrato neuro-anatómico/biológico 

da inteligência e dos talentos. As observações iniciais de correlação entre as dimensões cerebrais e a 

inteligência, podem ser agora exploradas de forma muito sensível, com base em regiões especificas e 

segmentando-se a contribuição cortical e da substância branca, através de análises como a morfome-

tria baseada em voxel. O grau de envolvimento de áreas cerebrais específicas em tarefas cognitivas 

bem definidas e a orquestração entre estas, numa complexa rede de interação, tem sido demonstrada 

por ressonância magnética funcional. Esta rede dinâmica cerebral tem, igualmente, uma tradução es-

trutural, potencialmente explorada por métodos de tractografia. O córtex pré-frontal ocupa uma posi-

ção de destaque na maioria dos estudos realizados, , porém, a ênfase tem vindo a ser transferida de 

uma perspectiva tendencialmente modular para uma abrangência dinâmica e baseada na conectividade 

cerebral, incluindo a rede fronto-parietal e o corpo caloso, bem como as relações com as estruturas 

profundas (gânglios da base e tálamos) e outras regiões corticais associativas ou específicas (por 

exemplo da linguagem, percepção espacial ou memória). Na primeira parte, será assim abordado o 

estado da arte das contribuições neuro-anatómicas para a inteligência/talentos. Aberta a porta para 

uma especificidade anatómica funcional não alcançável por outros métodos, a neuroimagem por res-

sonância magnética propõe-se, recentemente, a um contributo igualmente no campo terapêutico atra-

vés do neurofeedback. Este consiste no condicionamento operante da atividade cerebral, ou seja, cor-

responde a um método de treino em que a informação sobre a própria actividade cerebral é transmiti-

da ao sujeito em tempo real, facilitando a auto-regulação da sua atividade neural com impacto na fun-

ção cerebral, cognição e comportamento, estabelecendo-se um circuito fechado de feedback contin-

gente. Debatem-se as potenciais aplicações futuras deste método e descrevem-se dados preliminares 

no âmbito do treino das funções executivas. 
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A (Con)Centração na Excelência Incorre em Perigos 

Sara Bahia (Universidade de Lisboa, Portugal) 

Alcançar a excelência é um valor aspiracional instituído na cultura em que hoje vivemos. Ouvimos 

muitas vezes falar no facilitismo da escola e por isso assumimos que devemos elevar a “fasquia“, 

definir metas de aprendizagem, impor avaliações rigorosas a alunos, professores e escolas e mesmo 

penalizar quem não cumpre os desígnios da excelência, tudo em nome da aspiração a “chegar mais 

longe”. Contudo a investigação no âmbito da sobredotação revela os riscos que a imposição desta 

cultura na educação traz. Até que ponto impormos a excelência não inibe o desenvolvimento de com-

petências pessoais promotoras do bem estar e da saúde mental? O que diz a investigação sobre o bem 

estar dos que foram educados para serem excelentes? O que perdemos quando impomos a cultura da 



excelência? Em que nos deveríamos concentrar? Esta apresentação aborda estas questões com base no 

conhecimento actual sobre a sobredotação. 
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