
 

Resumo 

 

 

No decurso dos últimos anos, tem-se vindo a reconhecer o aluno como centro da acção educativa. 

É neste contexto de abertura à diferença que se começa a registar uma maior sensibilidade social, política 

e educativa para com as necessidades educativas especiais dos sobredotados. Partindo deste 

pressuposto, uma das parcas medidas educativas que a legislação portuguesa preconiza para as crianças 

sobredotadas, designada de aceleração, permite a possibilidade destes alunos progredirem de forma mais 

rápida através do currículo por intermédio de um leque variado de procedimentos administrativos. A 

estratégia pedagógica mais frequente no nosso País é a antecipação da entrada no 1.º ciclo. A medida tem 

por objectivo dar continuidade ao desenvolvimento precoce da criança, possibilitando-lhe a entrada na 

escola aos 5 anos de idade. 

Integrando uma amostra de 129 relatórios de avaliação psicológica, constantes dos processos 

deferidos pelos Centros de Área Educativa (CAE) de Braga, Porto e Viana do Castelo, sob a jurisdição da 

Direcção Regional de Educação do Norte (DREN), o estudo empírico visou, na generalidade, apreciar e 

elencar os indicadores desenvolvimentais de precocidade excepcional mais valorizados pelos psicólogos, 

assim como verificar o seu grau de convergência face às directrizes dos normativos do Ministério da 

Educação. Após a análise de conteúdo dos relatórios, os dados foram tratados estatisticamente. Os 

resultados apontam, como alvos preferenciais da medida de antecipação, as crianças do género feminino 

nascidas nos meses de Janeiro e Fevereiro. Os indicadores de precocidade mais valorizados inscrevem-se 

maioritariamente em torno do desenvolvimento cognitivo, apesar dos domínios relacionadas com a 

linguagem, o desenvolvimento psicomotor e a área sócio-afectiva estarem também bastante presentes, 

numa lógica de valorização das várias dimensões do desenvolvimento infantil e de alargamento da 

definição de sobredotação. A criatividade apresenta-se como o critério mais subvalorizado no cômputo 

geral, apesar de ser uma área determinante do conceito de sobredotação operado por Renzulli. Sobressai 

o recurso a uma grande diversidade de instrumentos e meios de avaliação psicológica cujo enfoque se 

centra em diferentes áreas da personalidade e do desenvolvimento psicológico infantil (psicomotricidade, 

funções básicas/aptidões para a aprendizagem escolar, inteligência/desenvolvimento mental, maturidade 

social/pessoal, percepção e projecção), por vezes recorrendo a provas não suficientemente validadas para 

Portugal. Genericamente, os relatórios apresentam um  adequado/bom nível de elaboração e clarificação 

geral dos vários aspectos que pretendem assinalar, muito embora seja frágil a delimitação do critério de 

diagnóstico da “precocidade excepcional a nível do desenvolvimento global”. 

Conclui-se que esta medida educativa poderá estar a ser usada com pouco rigor técnico, 

justificando-se a antecipação mais pela apresentação de alguma maturidade e pela apetência para o início 

da aprendizagem formal, facilmente justificada pelos pais pelo mês de nascimento da criança, do que pela 

evidência de características excepcionais a nível do desenvolvimento global. 



  

 

ii 

 

 

Abstract 

 

 

In recent years, the student has been recognized as the central key in education action. In 

a context of higher tolerance to difference, we assist to an increasing social, political and educative 

awareness to special educational needs of gifted children. In this setting, Portuguese legislation 

includes educational guidelines allowing that gifted students could progress in academic curriculum 

faster than others. This is defined as ‘anticipation’ and is possible through several administrative 

procedures. The more common approach is the earlier first cycle admission, at 5 years age, 

allowing earlier child intellectual development. 

From three Portuguese cities Educative Area Center (namely Braga, Porto and Viana do 

Castelo), directed by North Educational Regional Direction, 129 psychological evaluation reports 

where assessed. The study was intended to review the major developmental indices of exceptional 

precociousness as well as the evaluation of its convergence degree in face of normative rules from 

Ministry of Education. The data gathering from reports were statistically treated.  

The results demonstrated as preferential target in anticipation, girls born in January and 

February. The precociousness indices more important were mainly related to cognitive 

development. Nevertheless domains related to language, psychomotor and social-affective 

maturity were also noteworthy, enlarging the significance of several areas of child development as 

well as the definition of giftedness. Creativity was the minor index, even though considered 

determinant to the definition of giftedness to Renzulli. It was significant the great diversity in 

psychological evaluation forms, concentrate in different areas of personality and child psychological 

development (psycomotricity, basic functions/skills to learning, intelligence/mental development, 

social/personal maturity, perception and projection), occasionally employing no validated tests in 

Portugal. Generally, reports present a satisfactory/good elaboration level and clearness of 

objectives although it is not well defined the diagnosis of “exceptional precociousness in global 

development”.  

In conclusion, the educational guidelines to giftedness seem to be applied with little 

technical accuracy. Anticipation is justified mainly by some maturity and ability to formal learning, 

substantiate by parents by birth month, instead of exceptional global development. 
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Introdução 
 

 

“Nenhuma sociedade se pode dar ao luxo de ignorar os 

seus membros mais dotados, e todos devem pensar 

seriamente em como encorajar e educar esse talento” 

(Winner, 1996, p. 11) 

 

Com esta afirmação, Winner introduz o prefácio do seu livro Crianças sobredotadas: Mitos 

e realidades, deixando bem presente a necessidade de uma clara estrutura educativa e social que 

apoie e estimule os talentos, encarados como a mais promissora fonte de recursos para a 

humanidade. A sociedade tem oscilado em torno de estereótipos e formas de abordar o fenómeno, 

com referências a uma realidade demasiado escassa, com reticências, medos e mercantilismos 

que alimentaram, ainda mais, o desconhecimento (ou o “mau conhecimento”) sobre o problema 

em apreço. O futuro e a evolução de cada sociedade dependem, em grande parte, das suas 

opções educativas na formação das gerações futuras. Neste sentido, investir na sobredotação não 

pode ser sinónimo de elitismo. É necessário que se tome consciência de que, ao investirmos nas 

crianças que apresentam características de sobredotação, estamos a investir no desenvolvimento 

científico, tecnológico, artístico, económico e político de uma sociedade, que se quer desenvolvida 

e justa. Desde logo, esta sociedade deve garantir a realização pessoal e a felicidade de cada um 

dos seus membros, onde se incluem os sujeitos portadores de habilidades e desempenhos 

excepcionais (Miranda & Almeida, 2002). 

Em Portugal, à semelhança do que aconteceu noutros países, a evolução verificada na 

educação está intrinsecamente ligada à democratização do ensino (Bairrão, 1998). A atenção à 

diversidade, alicerçada em princípios de igualdade de oportunidades, aparece como a ideia-chave 

que impulsiona o actual sistema de ensino, aspecto claramente patente na Lei de Bases do 

Sistema Educativo em vigor (Lei 46, de 14 de Outubro de 1986). Neste âmbito, regista-se uma 

notória intenção legislativa, ainda que muitas vezes claramente utópica e idealizada num plano 

teórico, que integra definitivamente “a diferença” no sistema de ensino regular. Esta concepção de 
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ensino/educação implica, imediatamente, o reconhecimento de diferenças que requerem um 

tratamento educativo específico, não compatível com um formato-padrão baseado no chamado 

curriculum regular ou ordinário. Ou seja, a atenção à diversidade – no que respeita às 

características diferenciais de ordem cognitiva, afectiva, social, etc. – traduz na prática o 

reconhecimento, de modo explícito, que existem Necessidades Educativas Especiais.  

Todas as necessidades educativas são, em certo sentido, especiais, mas quando nos 

referimos à sobredotação, pretendemos enfatizar o seu carácter de maior excepcionalidade. É 

imprescindível salientar que o contínuum das Necessidades Educativas Especiais não está 

somente associado aos défices mas contempla também, no extremo oposto, os sujeitos com 

dotações diversas e superiores. Embora reportando-nos a uma pequena percentagem de casos 

dentro da população, as crianças com características de sobredotação carecem de uma escola 

que diferencie as suas práticas de ensino e de educação de acordo com as suas características 

particulares.  

O conceito de diferença constitui-se, assim, como a mais forte das causas de mobilização 

social, impondo uma “revolução” que tem vindo, ainda que de forma lenta e gradual, a afectar a 

pedagogia, a psicologia, a escola e toda a sociedade em geral. A sobredotação, no nosso país, 

vai-se progressivamente instituindo em assunto de preocupação, de sensibilização e de formação. 

Para este arranque em muito contribuíram as associações existentes, das quais se destaca a 

Associação Nacional para o Estudo e a Intervenção na Sobredotação (ANEIS), assumindo o 

pioneirismo e a organização de iniciativas marcantes (acções de sensibilização/formação, 

programas de enriquecimento, apoio directo a pais e a crianças, etc.) que se foram dinamizando 

um pouco por todo o país. Constituindo uma alternativa à ausência de apoios oficiais, este 

dinamismo conduziu a uma chamada de atenção da comunidade académica, das famílias e dos 

responsáveis pela educação, no sentido de uma maior relevância face à temática.  

Do ponto de vista académico, o crescente investimento cientifico operado, tem  procurado 

ampliar o conceito de sobredotação, extravasando o constructo da inteligência e incluindo outras 

dimensões de capacidade e desempenho (Almeida & Oliveira, 2000). O progressivo 

reconhecimento das limitações dos testes de QI tomados isoladamente e o alargamento de 

perspectivas face à natureza da inteligência e, em particular, da sobredotação (Hallahan & 

Kaufman, 1982), explicam o abandono progressivo desta abordagem reducionista.  
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Contudo, o estudo da sobredotação está ainda longe de garantir uma conceptualização 

clara e unânime. Uma grande maioria de autores enfatiza as dimensões psicológicas, incluindo as 

habilidades intelectuais, a criatividade e a motivação (Getzels & Jackson, 1962; Renzulli, 1986; 

Jackson & Butterfield, 1986). Outros autores centram-se no papel do contexto social no qual o 

desenvolvimento das altas habilidades é reconhecido e estimulado (Csikszentimihalyi & Robinson, 

1986; Tannenbaum, 1983; Feldman, 1986; Gagné, 1985; Mönks, 1997). Sob a égide destes 

desenvolvimentos, conclui-se que a sobredotação supõe, por um lado, a herança genética e, por 

outro, o incentivo dos outros e o esforço do próprio. Assim o sobredotado nasce e faz-se 

(Genovard & Castelló, 1990). Ou seja, existe uma potencialidade inata que permite a estes 

sujeitos elaborarem a informação mais facilmente que os demais. Mas para que esta 

potencialidade chegue a desenvolver-se de forma efectiva, necessita de um ambiente estimulante 

e equilibrado, flexível e compreensivo. Só mediante a interacção entre a “herança e o meio” 

poderá o sujeito chegar a “ser e fazer” a sua própria sobredotação. 

No que se refere aos responsáveis da educação, existe, no geral, uma atitude expectante 

e indecisa. Uns falam de incompreensão e de desperdício da sociedade perante esta categoria de 

crianças. Outros, surpreendem-se e temem a criação de uma atmosfera de favoritismo e de 

elitismo. As razões que conduzem a esta situação são várias (Eggen & Kauchak, 1994; Hallahan & 

Kauffman, 1982): (i) o conceito em si, dado que utiliza conotações pouco claras o que origina mais 

confusão e distorção sobre este fenómeno; (ii) o desconhecimento das características associadas 

à sobredotação; (iii) a confusão terminológica, tendo em conta que a sobredotação é 

frequentemente confundida com termos como talento, genialidade, precocidade, etc.; e (iv) os 

mitos e as ideias preconcebidas acerca da temática. Esta visão estereotipada fundamenta a falta 

de um consenso acerca do que é a sobredotação. Contudo, seja qual for a perspectiva valorizada, 

é preciso ter em conta de que a etiquetagem discriminativa e elitista destes sujeitos tem que ser 

posta de lado, até pelos efeitos nefastos ao processo de desenvolvimento e de educação que 

geralmente comporta. 

Assumindo a premissa de que os talentos e as habilidades requerem uma individualização 

educativa para se desenvolverem (Clark, 1992), as manifestações de sensibilidade legislativa a 

este respeito, mesmo que em distintas fases de desenvolvimento nos diferentes países, reflectem 

ainda uma tímida e diminuta atenção. A aceleração surge como a única oportunidade educativa 



Introdução  

 

5 

 

diferenciada para a criança sobredotada, dentro da qual a entrada antecipada no 1.º Ciclo do 

Ensino Básico assume, provavelmente, a maior expressividade. Adoptada no âmbito do quadro 

normativo estabelecido em conjunto pelo Despacho n.º 6/SERE/88 de 6 de Abril, pelo Decreto-Lei 

n.º 319/91 de 23/8 e pelo Despacho 173/ME/91 de 23/10, a medida permite a escolarização de 

crianças que completem os cinco anos até ao início do ano escolar. Toda a regulamentação é 

omissa na operacionalização do conceito de “precocidade excepcional a nível do desenvolvimento 

global”, tido como o critério diagnóstico basilar para o ingresso antecipado. Numa tentativa de 

orientar a tarefa de sinalização e avaliação técnica, o Ministério publicou a Circular n.º 22/93, na 

qual consta uma listagem de indicadores comportamentais, que incidem em cinco áreas de 

desenvolvimento que devem ser consideradas: características no plano das aprendizagens, 

características motivacionais, criatividade, liderança, juízo moral e social (cf. Cap.1, no que 

respeita ao ponto relativo à identificação precoce da sobredotação). Estes critérios apresentam 

uma forte incidência da definição de sobredotação operada por Renzulli, expressando a tríade de 

factores que a definem: desenvolvimento intelectual superior, motivação e criatividade elevadas. 

Tal como advoga Pereira (1998a) é, todavia, indispensável uma maior precisão na terminologia 

usada, a fim de que sejam desfeitos equívocos quanto à população a que se destina esta medida 

educativa. 

 

Com este trabalho pretendemos dar um contributo para o aumento de estudos em 

Portugal na área da sobredotação. Especificamente, centralizamos este estudo no domínio da 

precocidade do desenvolvimento, preconizando uma dinâmica de identificação precoce da 

sobredotação, conscientes de que há diferenças tão substanciais, dotadas de uma tão grande 

amplitude relativamente ao padrão da média, que impõem uma focagem pontual. Rejeitamos 

claramente uma lógica de avaliação per se, assente em posições meramente diagnósticas e 

rotulativas, pelo que defendemos a identificação precoce como uma estratégia promotora do 

desenvolvimento e de estimulação do talento. O fim último da educação é a capacitação do 

educando para formular um projecto pessoal de vida e para concretizá-lo na prática (Garcia et al., 

1986). O tema da sobredotação e as condições especiais do seu desenvolvimento, devem ser 

considerados um direito que se legitima no principio democrático fundamental que preconiza, para 
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todos, condições de equidade em termos de oportunidades educativas e de desenvolvimento 

pessoal. 

Neste contexto, o objectivo fundamental desta dissertação procura contribuir para uma 

apresentação e reflexão alargada sobre as questões inerentes à área da sobredotação e à sua 

identificação precoce, bem como, na sua parte empírica, analisar os pareceres psicológicos que 

integram a avaliação psicopedagógica de crianças no âmbito da medida de regime educativo 

especial designada por “antecipação escolar”. 

A realização deste trabalho foi, sobretudo, um resultado concreto de uma tentativa de 

organização das leituras e ideias da autora a respeito do fenómeno em análise. Logicamente que 

estas leituras e reflexões fazem sentido no quadro da sua pertença à Delegação de Braga da 

Associação Nacional para o Estudo e Intervenção na Sobredotação (ANEIS) e às actividades de 

avaliação e intervenção psicoeducativa que, nesse contexto bem como noutros domínios de 

actuação profissional, desenvolve. 

Na prossecução deste objectivo, a presente dissertação encontra-se organizada em três 

capítulos, que podem ser agrupados em dois conjuntos: a primeira parte, que reúne o capítulo 1, 

fazemos uma revisão da literatura no domínio, enquanto na segunda parte, composta pelos 

capítulos 2 e 3, conciliamos uma revisão critica da mesma com a descrição do estudo empírico e 

os resultados obtidos na investigação. 

Assumindo desde logo uma perspectiva multidimensional do conceito de sobredotação, o 

Capitulo 1 encerra em si todo o referencial teórico relativo à avaliação e atendimento de crianças 

com características de sobredotação. Dado que na génese da definição de sobredotação radicam 

teorias gerais sobre a inteligência, num primeiro momento deste capítulo procura-se traçar um 

enquadramento teórico e conceptual dos modelos de inteligência. Tratando-se de uma temática 

que ainda hoje regista algum grau de “polémica” na sua análise, procura-se, num momento 

seguinte, apresentar uma breve resenha da evolução histórica relativa à forma como as distintas 

civilizações, desde as mais primitivas às contemporâneas, encararam e assumem esta faceta 

mais cognitiva do desenvolvimento humano. Adicionalmente, procuramos apresentar o quadro de 

diversidade conceptual e terminológica da sobredotação, justificando desta forma a pluralidade de 

definições que em muito contribuem para a dificuldade da construção de um quadro teórico 

integrador. No âmbito de teorizações mais recentes, destaca-se a conceptualização de 
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sobredotação avançada por Renzulli e Monks. De seguida, opera-se uma caracterização física e 

psicológica da estrutura de funcionamento das crianças sobredotadas, procurando desmistificar 

distintos estereótipos que coexistem ao longo do tempo. Por outro lado, dedicamos uma parte 

importante deste capitulo ao processo de identificação e sinalização de crianças sobredotadas, 

destacando a estrutura do modelo RDIM – The Revolving Door Identification Model, de Renzulli; 

as fases do processo de identificação: screening e selecção; e os instrumentos de medida a 

contemplar. Numa óptica de organização estrutural do capítulo, partindo do geral para o particular, 

a parte final enfatiza uma análise especifica da identificação precoce da sobredotação. Adoptamos 

uma abordagem claramente desenvolvimentalista, a partir da qual sinalizamos os indicadores 

constituintes de um desenvolvimento precoce, referenciados na literatura e nos normativos legais, 

assim como destacámos as áreas e instrumentos a contemplar na avaliação. Por último, fazemos 

referência às medidas de atendimento educativo, reflectindo em torno da sua aplicação e 

exequibilidade no seio do sistema educativo português. Operamos um claro destaque face ás 

medidas de aceleração escolar, dada a ênfase do nosso estudo empírico na antecipação da 

entrada no 1.º Ciclo do Ensino Básico.  

No Capitulo 2 descrevemos a metodologia do estudo empírico que orientou a nossa 

investigação. Começamos por efectuar um breve enquadramento conceptual e por apresentar as 

questões e os objectivos que pautaram o estudo, a caracterização da amostra, bem como os 

demais procedimentos metodológicos adoptados para a construção da “Grelha de análise dos 

relatórios de avaliação psicológica”.  

No Capitulo 3, apresentamos os resultados das análises estatísticas conduzidas face aos 

indicadores patentes na grelha de análise, procurando comentar e integrar os resultados tendo por 

base a satisfação dos objectivos específicos do estudo. Esta componente empírica da dissertação 

procura, também, descrever como em Portugal (e mais concretamente no Norte do País) os 

psicólogos respondem às solicitações dos pais em resposta às exigências do ministério para se 

proceder a uma antecipação etária de entrada na escola. 

Por último, esta dissertação apresenta uma conclusão do trabalho realizado onde, 

sobretudo, queremos destacar as suas implicações, seja ao nível da investigação seja ao nível da 

avaliação e da intervenção. Dado que a investigação neste domínio é ainda bastante escassa, é 

nossa intenção avançar com um estudo exploratório do tema, acreditando que estes dados 
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possam contextualizar um conhecimento mais claro acerca da temática da sobredotação e 

avançar para melhores práticas de sinalização e de identificação precoce. 
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Avaliação e Atendimento de Crianças com  

Características de Sobredotação 

 

 

1. Inteligência e Sobredotação: inter-relação de conceitos 

 

1.1. Introdução 

 

Falar de sobredotação implica falar de inteligência, dado que, tal como assinalam 

Genovard e Castelló (1990), a sobredotação é uma acepção do conceito genérico de inteligência. 

Assim, pelo que abordar o estudo da sobredotação supõe que devemos primeiramente partir da 

delimitação do conceito de inteligência.  

A sobredotação apresenta uma dupla vertente relacional com as teorias da inteligência e 

do funcionamento cognitivo. Por um lado, sobredotação refere-se a uma situação extrema na 

distribuição de capacidades e funções cognitivas, constituindo uma situação paradigmática para o 

desenvolvimento e a verificação de modelos teóricos sobre este constructo (Castelló, 1988). Por 

outro lado, uma segunda vertente, centra-se no interesse de aplicação ou de intervenção 

psicopedagógica, orientado para a optimização das condições de desenvolvimento cognitivo 

(Khatena, 1982). As situações extremas da inteligência, como a sobredotação e a deficiência 

mental, demonstram um elevado potencial heurístico, permitindo pôr à prova componentes, 

relações e predições dos distintos modelos gerais da inteligência, contribuindo para a sua 

depuração ou, em último caso, eliminação (Castelló, 1996).  

O estudo da sobredotação encontra-se ainda num estádio algo incipiente de 

desenvolvimento científico e, por esta razão, predominam ainda elementos mais teóricos e gerais 

sobre as condições de aplicação e a experiência interventiva na temática. Daqui se depreende que 

prescindir dos modelos e dos processos teóricos de inteligência significaria uma abordagem “às 

cegas” do fenómeno. A descrição das características comportamentais da sobredotação, por si só, 

é insuficiente para orientar uma intervenção eficaz, dado que não é explicativa. A explicação 
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destas características tem de passar, forçosamente, por uma análise dos processos cognitivos 

que lhe são subjacentes, sendo que a única aproximação aos mesmos é proporcionada pelas 

teorias de inteligência. A análise teórica e conceptual dos modelos de inteligência constitui a base 

de qualquer intervenção, imbuindo-a de validade e eficácia. Não se podem dissociar os aspectos 

teóricos da prática, caso se deseje respeitar as condições explicativas e preditivas sem as quais a 

intervenção não é possível.  

Múltiplas correntes teóricas da inteligência têm contribuído para a conceptualização da 

sobredotação. Hoje em dia, há a tendência, nos vários domínios da psicologia, para não se 

acreditar na existência de uma única teoria que explique ou interprete os fenómenos psicológicos 

(Bruner, 1990). Como refere Youniss (1997), a geração actual de psicólogos procura utilizar 

abordagens múltiplas que expõem questões divergentes e irreconciliáveis. Neste sentido, um olhar 

sobre a sobredotação deverá incluir várias dimensões e apoiar-se nessa amplitude conceptual.  

 

1.2. Natureza da inteligência: diversidade teórica e conceptual 

 

O estudo da inteligência acompanha a história da psicologia como uma das dimensões 

mais investigadas na explicação do comportamento humano (Primi & Almeida, 2002). Sendo 

assumido como um dos conceitos mais escorregadios e de difícil precisão (Almeida, 1994), são 

múltiplas as perspectivas e diversas as expressões e os olhares. 

Poucos fenómenos psicológicos apresentam tantas dificuldades na sua definição como o 

da inteligência, dado que os investigadores não encontram uma plataforma de acordo 

relativamente à sua natureza. Neste sentido, o conceito de inteligência tem variado ao longo do 

seu estudo, adquirindo novos significados, implicações e matizes diversas e, longe de se chegar a 

uma definição unânime ou a uma única teoria descritiva e/ou explicativa, o resultado consiste num 

amplo leque de definições e controvérsias. A inteligência não é apenas um assunto importante 

como também é um assunto polémico e pouco consensual entre os psicólogos, sobretudo os 

investigadores (Marañon & Andrés-Pueyo, 1999; Richardson, 2002). O grande problema do estudo 

actual da inteligência reside na complexidade da temática, na falta de uma terminologia comum às 

várias perspectivas teóricas e na impregnação de mitos acerca da interpretação do que é, afinal, a 

inteligência (Bahia, 2005). 
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Os principais paradigmas sobre a natureza da inteligência, podem agrupar-se em três 

grandes abordagens: (i) a teoria psicométrica, factorial ou diferencial; (ii) a teoria 

desenvolvimentalista ou genética; e (iii) a teoria cognitivista ou do processamento da informação 

(Almeida, 1988; Huteau, 1990; Sternberg, 1981). Cada uma delas abarca, em função dos 

objectivos que se propõe estudar e dos métodos próprios de estudo, distintas perspectivas para a 

determinação e compreensão do constructo de inteligência. Assim, a teoria psicométrica centra a 

sua atenção na avaliação das aptidões ou traços estruturais da inteligência, recorrendo à análise 

factorial para analisar a fonte de variação das competências intelectuais. Por sua vez, a teoria 

desenvolvimentalista prioriza como objectivo básico o conhecimento das formas (estádios) que a 

inteligência vai assumindo ao longo do desenvolvimento, em particular as estruturas e esquemas 

cognitivos que suportam tal desenvolvimento. Finalmente, a teoria cognitivista centra-se nos 

processos, nas estratégias ou nos elementos funcionais e operativos que tornam possível o acto 

inteligente ou a resolução em si mesma. Trata-se, pois, de uma abordagem mais voltada para as 

componentes e metacomponentes que tornam possível o pensamento, a cognição e a resolução 

de problemas, nomeadamente os processos implicados na codificação da informação (in-put), no 

seu processamento (processing) e na elaboração da resposta (out-put) (Primi & Almeida, 2002). 

Apesar de já se terem rompido os cânones “clássicos” da inteligência, o debate sobre a 

sua estrutura continua aceso, existindo duas opiniões antagónicas: (i) a presença de uma 

capacidade única, e (ii) a presença de capacidades independentes. Alguns autores advogam que 

a variância entre o que os vários factores têm em comum é a inteligência geral que Spearman 

denominou de factor g, enquanto que outros defendem a existência de um factor comum com um 

conjunto de factores parcialmente independentes e, outros ainda, concebem uma descrição 

multifactorial em que os factores se organizam hierarquicamente com g no topo. No entanto, para 

os oponentes desta corrente, as habilidades são distintas e separadas umas das outras, 

representando diferentes tipos de inteligências. Desta forma, constata-se que o conceito de 

inteligência tem evoluído desde uma perspectiva monolítica até uma nova concepção baseada em 

inteligências múltiplas (Cortizas, 2002). 

Tendo em conta a perspectiva que defende a existência de uma inteligência geral, 

assume-se que esta se traduz numa capacidade básica responsável pelo desempenho de 

actividades cognitivas variadas. Os argumentos que sustentam esta posição situam-se 
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essencialmente nas correlações positivas entre os resultados dos testes que procuram medir 

diferentes capacidades isoladas. Estas correlações foram encontradas em inúmeros estudos, 

salientando-se as investigações pioneiras de Spearman (1927) com o conceito de factor g e 

culminando com o modelo hierárquico de Carroll (1995).  

Assim, em 1927, Spearman concluiu que a inteligência é uma “energia mental” subjacente 

a desempenhos específicos – o factor g – e que existem capacidades que são específicas a 

determinadas tarefas – factores s. Se até à data as abordagens à inteligência se tinham pautado 

pelo pragmatismo, através de testes que procuravam satisfazer determinadas necessidades, a 

partir de Spearman adoptou-se outra forma de analisar a inteligência. Por intermédio da análise 

factorial, constatou-se uma associação entre um bom desempenho num teste de inteligência e o 

mesmo rendimento noutras tarefas intelectuais.   

Posteriormente, a análise factorial de Thurstone (1938) avança com a perspectiva 

multifactorial da inteligência. Segundo o autor, a inteligência seria formada por um conjunto de 

factores ditos primários ou independentes entre si (ex.: compreensão verbal, aptidão espacial, 

velocidade perceptiva, fluência verbal,  raciocínio, memória e aptidão numérica) (Melo, 2003). Os 

sete factores primários encontrados por Thurstone indicaram a possibilidade de existência de 

várias inteligências e mostraram que o factor g não proporciona informação específica sobre 

factores específicos. Nesta mesma linha de oposição a um factor geral, Guilford propõe o modelo 

estrutural de inteligência (SOI), composto por cerca de duas centenas de aptidões diferenciadas 

(Guilford, 1957, 1967), tendo em conta três dimensões: operações, conteúdos e produtos. Apesar 

da imensa complexidade da sua teoria e da consequente dificuldade de aplicabilidade prática, 

elemento que originou uma fraca visibilidade no seio da comunidade científica, o mérito de 

Guilford foi o de ter perspectivado processos e produtos intelectuais como tópicos que auxiliam a 

compreensão do desempenho nos testes e das capacidades humanas (Kail & Pellegrino, 1985), 

facilitando ainda a expansão do conceito de inteligências múltiplas. 

Em meados do século XX, a par destas posições mais extremadas, vários investigadores, 

de entre os quais Vernon (1960) e Cattell (1963), defenderam uma postura integradora dos dois 

modelos. Vernon (1960) avança com a proposta de uma hierarquia da inteligência que ainda hoje 

acolhe muitos adeptos. Fundamentalmente o mérito de Vernon foi o de ter conseguido conjugar o 

factor g de Spearman e os factores múltiplos de Thurstone. Com pontos comuns ao modelo de 
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Vernon, o modelo de Cattell (1963), possivelmente o mais aceite e consensual, divide g em dois 

componentes: (i) inteligência fluida, que se prende com a capacidade biológica para detectar 

relações entre conceitos e resolver problemas novos de forma criativa; e (ii) inteligência 

cristalizada, relacionada com a capacidade aprendida para resolver problemas com base no 

conhecimento. De uma forma genérica, estes autores advogam que a inteligência é, sobretudo, 

determinada por um factor geral de realização (capacidade de abstrair, relacionar e inferir) mas 

que não exclui a existência de outros factores mais associados à especificidade das tarefas 

(factores mais verbais ou factores mais práticos) (Melo, 2003). 

Se, por um lado, esta perspectiva da estrutura da inteligência, vista como uma hierarquia 

que parte do geral para o especifico, é relativamente consensual entre os teorizadores, a verdade 

é que, no quadro da teoria psicométrica, o estudo das aptidões intelectuais esteve associado aos 

resultados nos testes de QI e testes de aptidões (Roazzi & Almeida, 1988), com ênfase nos traços 

internos e sem interferência de outras variáveis inerentes ao indivíduo e aos seus contextos de 

vida. A expansão dos instrumentos de medida elaborados despoletou um boom dos testes, 

conduzindo à concepção de que a inteligência consistia naquilo que os testes mediam (Boring, 

1923), facto que granjeou amplas criticas dado o seu reducionismo. Já em meados do século 

passado, Terman (1954) e Thorndike (1963) consideraram que os testes de QI não ofereciam uma 

análise detalhada nem clarificadora de como se produzia a evolução da inteligência, nem de como 

era o seu funcionamento. Do mesmo modo, alertou-se para a excessiva confiança depositada na 

medida dos testes, recomendando-se cautela na sua utilização (Eysenck, 1988).  

Neste âmbito, após a segunda metade do século XX, foram-se delineando 

posicionamentos mais relativistas e contextualizados no que se refere à avaliação e à definição da 

inteligência. Para esta mudança, em muito contribuiu a ênfase na relação entre cultura ou classe 

social dos sujeitos e a sua realização nos testes tradicionais. As diferenças dos resultados 

atribuídos a tais relações, acabaram por valorizar as práticas educativas, os traços culturais, as 

motivações ou os valores, bem como algumas variáveis cognitivas pessoais mais ligadas às 

experiências educativas (Mettrau, 1995). Acentua-se, nos nossos dias, a discussão e a 

diferenciação de uma modalidade de inteligência prática (Sternberg & Detterman, 1988), em 

detrimento da conhecida inteligência teórica para a qual a maioria dos testes foi idealizada 

(Almeida, 1994). Nesta altura, o entendimento e a explicação da inteligência aproxima-se do 
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quotidiano de cada sujeito, sendo que o meio social aparece como um referencial na sua 

avaliação.  

Na década de 60 e 70, a inteligência passou a assumir um carácter mais experimental 

orientado pelo advento da teoria do processamento da informação. Associando o funcionamento 

da mente à metáfora do computador, procura-se descrever os processos mentais utilizados na 

realização de tarefas cognitivas e na resolução de problemas. Um dos autores mais referenciados 

neste domínio, Sternberg (1977, 1984, 1990), propõe-nos o modelo de análise componencial da 

inteligência, cuja incidência se centra no estudo dos processos cognitivos que os sujeitos utilizam 

na realização de problemas, assente em três categorias de inteligência: a analítica, a criativa e a 

prática. O autor considera que o funcionamento cognitivo, mais concretamente os componentes ou 

processos do funcionamento intelectual, são elementos básicos e centrais para explicar a 

inteligência humana e a sobredotação. Nesta óptica, o intelecto tem em conta três subcategorias 

essenciais: (i) individual: que explica os mecanismos internos do sujeito conducentes a uma 

actuação inteligente; (ii) experiencial: que permite especificar a relação que existe entre a 

inteligência excepcional (que se manifesta numa tarefa ou situação determinada) e a quantidade 

de experiência que esta tarefa ou situação exige; e (iii) contextual: salientando a importância do 

meio envolvente do sujeito para uma conduta inteligente na vida quotidiana, recorrendo a 

estratégias de adaptação ambiental, de selecção e de representação ou interiorização. 

Sternberg (1986) considera que a competência intelectual se explica pela eficácia, rapidez 

e idoneidade com que se utilizam os componentes da inteligência individual. Segundo a sua 

Teoria Triárquica da Inteligência (Sternberg, 1986;1990), estes componentes são os seguintes: (i) 

metacomponentes: englobam funções de planificação, direcção e tomada de decisão enquanto se 

realiza uma tarefa. Uma característica importante dos sujeitos mais capazes não é só a sua maior 

eficácia para executar os metacomponentes, mas também a sua superioridade para combiná-los e 

utilizá-los de forma integrada; (ii) componentes de rendimento: são processos de ordem inferior 

cuja função consiste em executar uma tarefa segundo as instruções dos metacomponentes. Estes 

componentes de rendimento são os que melhor se têm medido pelos testes psicométricos; e (iii) 

componentes de aquisição-conhecimento: são mecanismos que servem para processar a 

informação e operar sobre as representações internas de objectos ou símbolos. Ou seja, têm a 

função de aprender e transferir o aprendido para contextos diferentes. 
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A par de Sternberg, a teoria das múltiplas inteligências de Gardner (1985), representa, 

para alguns autores, uma tentativa de integração de elementos da abordagem psicométrica e da 

abordagem cognitivista da inteligência (Almeida, 1994), assim como explica as inúmeras 

diferenças individuais com base em razões genéticas e ambientais, perspectivando a inteligência 

como um potencial biopsicológico (Gardner, 1995).Com efeito, em 1983 Howard Gardner propôs a 

sua teoria das inteligências múltiplas no livro Frames of Mind. Para identificar as inteligências 

“candidatas”, Gardner baseou-se em dados da neurofisiologia, assim como na análise de áreas de 

excelência que parecem existir de forma relativamente distinta, examinando a natureza da 

cognição em populações especiais (idiotas-sábios, prodígios, crianças autistas) e em condições de 

lesão cerebral, assim como a evolução da cognição em diferentes espécies e diferentes culturas 

(Woolfolk, 1998). Numa primeira versão da sua teoria, o autor propôs a existência de sete tipos de 

inteligências múltiplas independentes: linguística, lógico-matemática, musical, espacial, corporal-

quinestésica, interpessoal e intrapessoal. Esta listagem não se encontrava fechada, defendendo 

poder existir mais inteligências ou até subinteligências, e propondo, posteriormente, a inteligência 

naturalista, caracterizada por um fascínio pelo mundo natural (Gardner, 1998; 1999).  

Segundo Gardner (1987a, 1987b; Gardner & Hatch, 1989) as inteligências podem ser 

vistas como tendências ou potenciais psicobiológicos que podem realizar-se ou não em 

actividades adultas significativas, dependendo de uma variedade de factores culturais e 

ambientais. Embora todos os seres humanos exibam a gama completa de inteligências, os 

indivíduos diferem no grau em que manifestam diferentes competências, tanto por razões 

genéticas como por razões ambientais. As trajectórias desenvolvimentais, as capacidades de 

processamento da informação e as características de solução de problemas de cada inteligência 

são, em grande parte, independentes umas das outras. Porém, as inteligências não funcionam 

isoladamente. Quase todos os papéis ou produtos culturais, sofisticados ou não, requerem uma 

combinação de habilidades e inteligências (Krechevsky, 2001). Parecia, assim, surgir uma teoria 

consensual que defendia a inteligência como a capacidade para resolver problemas, ou criar 

produtos, valorizados num ou mais contextos culturais (Gardner, 1985; George, 1997; Krechevsky, 

2001). Contudo, registam-se também alguns aspectos críticos desta teoria, nomeadamente: (i) 

caracterizar-se por ser uma teoria de talentos e não de inteligências (Sternberg, 1988); (ii) 

apresentar uma mera informação acerca de domínios em que extremos do comportamento 
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inteligente ocorrem, como é o caso da sobredotação e da deficiência, dado que estes casos não 

explicam o funcionamento humano inteligente; (iii) constituir uma taxionomia que carece de 

fundamentação empírica (Brody, 1992; Sternberg, 1988); (iv) não especificar os processos 

executivos subjacentes a cada inteligência; e (v) manifestar um excessivo pragmatismo.  

 

Em síntese, procurando integrar a informação relativa ao conceito de inteligência, 

podemos considerar que a visão da inteligência como um fenómeno universal, passível de uma 

forma única de avaliação e independente das variáveis sócio-culturais tem sido bastante criticada 

(Dove, 1968; Schliemann & Simões, 1989). Possivelmente nunca haverá uma teoria única que 

abarque a multiplicidade e a complexidade dos componentes da inteligência. No entanto, 

certamente que cada uma das teorizações contribui para a compreensão do que é a inteligência 

(Bahia, 2005). Só uma integração sábia de todas as vertentes da inteligência nos permitirá 

compreender este conceito e utilizar essa compreensão em prole da intervenção. 

 

 

2. Sobredotação: Breve resenha histórica 

 

A preocupação e o interesse, no âmbito da psicologia e da educação, pela temática da 

sobredotação originaram, ao longo dos tempos, distintas perspectivas e considerações acerca 

deste fenómeno específico. Contudo, o interesse e a atenção às necessidades dos sobredotados 

não têm sido contínuos, como o demonstra uma análise da investigação e das publicações sobre 

o tema (Lombardo, 1997).  

As diferentes épocas históricas apresentam formas distintas de encarar a sobredotação, 

reflexo da ideologia e da cultura dominantes, tendo em conta as necessidades sociais vigentes. 

Historicamente, o conceito de sobredotação passou de uma perspectiva filosófica e racional para 

uma visão contemporânea mais científica, baseada em diferenças intelectuais (George, 1997). 

Nesta óptica, observam-se ciclos de interesse sobre o tema, assim como diversas tendências e 

resultados significativos. Nesta linha, Pereira (2000) distingue três períodos fundamentais na 

abordagem à sobredotação: (i) desde as sociedades primitivas até ao inicio do século XX; (ii) entre 
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o aparecimento dos primeiros testes de inteligência e a década de sessenta; e (iii) desde o inicio 

da década de sessenta até à actualidade. 

 Assim, num primeiro período, e remontando às sociedades humanas mais primitivas, o 

sobredotado seria aquele que se adaptaria da forma mais eficaz ao meio. Estes indivíduos 

possuíam dons extraordinários resultantes de uma influência divina, chegando mesmo a auferir o 

estatuto de deuses (Grinder, 1993). Mais tarde, na Grécia e Roma antigas, a sobredotação 

continuou a ser um dom venerado associado ao sobrenatural, pelo que os indivíduos com 

inteligência superior deveriam ser seleccionados nos seus primeiros anos de infância e as suas 

capacidades cultivadas em benefício do estado (Terrassier, 1994).  

Na idade média regista-se uma mudança de visão em torno da sobredotação, passando a 

ser encarada como um produto das forças do mal e resultante de possessão demoníaca. Contudo, 

associado ao culto da razão, na renascença observou-se uma visão renovada da temática embora 

ainda sem uma conotação positiva, dado ser explicada em termos psicopatológicos e com uma 

componente neurótica (Fontenla & Castro, 2002). Neste sentido, a genialidade seria um indicador 

de instabilidade mental. Esta visão foi, em grande parte, alimentada pelos estudos científicos 

levados a cabo por Lombroso, no século XIX. Este professor de medicina legal e de psiquiatria 

desencadeou uma investigação com base no historial biográfico (médico e psicológico) de 

personalidades eminentes da época, concluindo que a insanidade mental é uma condição 

necessária à genialidade. Esta perspectiva viria a ser reforçada, mais tarde, por Galton, 

continuando a fazer parte das investigações ao longo do século XX (Cox, 1926; Ellis, 1926; 

Bowerman, 1947) e estando ainda na égide de algumas concepções contemporâneas. 

Contrariando a ausência de linearidade entre loucura e sobredotação surgem, na década de 20, 

os estudos de Terman (1925) entre outros investigadores (Cox, 1926; Ellis, 1926; Bowerman, 

1947, etc.), embora esta questão prossiga com alguma ambivalência tendo por base as correntes 

psiquiátricas mais recentes (Jaminson, 1992). A verdade é que os arquétipos deste modelo ainda 

se mantêm na actualidade e são frequentemente expressos nos receios dos pais e professores 

das crianças sobredotadas (Pereira, 1998).  

O segundo período histórico é marcado por uma viragem no estudo da sobredotação, com 

o aparecimento da escala métrica de Binet, em 1905. O advento dos testes de inteligência 

contribuiu para redimensionar o campo de investigação, ultrapassando-se metodologias de cariz 
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retrospectivo, baseadas em sujeitos adultos com um elevado grau de excepcionalidade, 

passando-se a abarcar amostras de crianças e estudos longitudinais (Pereira, 2000).  

Com o abandono dos programas de aceleração e promoção flexível existentes nos anos 

20 e com a valorização, na década de 30, da educação das crianças sobredotadas através do 

enriquecimento em classes regulares, regista-se um decréscimo dos esforços da investigação 

neste domínio. Maker (1989, in Lombardo, 1997) assinala como factos constritores do estudo da 

sobredotação a grande depressão e a segunda guerra mundial. Apesar destas limitações 

contextuais destacam-se, neste período, dois autores de referência, Lewis Terman e Leta 

Hollingworth, cujas investigações se assumem marcantes e pioneiras. 

Em 1920, Terman dá inicio a um estudo longitudinal com uma ampla amostra de crianças 

californianas, seleccionadas a partir de um QI ≥ a 140, resultante da aplicação da escala de 

Stanford-Binet. Os resultados, sucessivamente publicados nos cinco volumes da obra Genetic 

Studies of Genius, destronaram a tese de Lombroso e Galton, declarando os sobredotados como 

sujeitos socialmente ajustados e detentores de um conjunto de atributos socialmente desejáveis 

em termos de saúde, personalidade e aptidões atléticas (Pereira, 2000; Craven, 1992; Terrassier, 

1994; Reis, 1989; Grinder, 1993). 

Leta Hollingworth (1942) constitui outro marco de referência pelo seu pioneirismo no 

estudo das necessidades sociais e emocionais da criança sobredotada. Apesar do critério-base 

para a sua investigação se instituir em torno do QI, procede a uma distinção entre sobredotação 

(QI ≥ a 130) e genialidade intelectual (QI ≥ a 180). As conclusões do seu trabalho permitem inferir 

que crianças com um QI superior a 150 apresentam problemas de ajustamento social e emocional, 

necessitando de acompanhamento especializado. Estas dificuldades foram justificadas pela autora 

como resultado da discrepância entre a capacidade cognitiva, similar à de um adulto, num corpo e 

emoções de criança. Verificou, ainda, que as perturbações emocionais na infância e o mau 

ajustamento social na idade adulta aumentam numa relação directa com o QI (Pereira, 2000). 

O terceiro período histórico, que se delimita entre a década de 60 e a actualidade, introduz 

uma ampliação gradual do conceito de sobredotação. O reconhecimento das limitações dos testes 

de QI, as abordagens multidimensionais de inteligência (valorizando características relativas à 

criatividade e componentes não-intelectivas) e metodologias mais centradas nos processos ao 

invés dos resultados (Almeida, 1988), constituem indicadores de mudança que foram introduzidos 
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por autores como Guilford, Gardner ou Sternberg, entre outros. Sucessivamente, a investigação 

passa a direccionar o seu foco de actuação também para um domínio mais prático em termos de 

intervenção educativa, nomeadamente ao nível da formação de recursos humanos (Reis, 1989; 

Deleon & Vandenbos, 1993). Os motivos para esta visão renovada são mais sociais que científicos 

(Acereda & Sastre, 1998). Após o lançamento do primeiro satélite soviético no espaço em 1957, 

verificou-se um interesse renovado pelo tema, dispuseram-se fundos para estabelecer programas 

especiais e para investigar as melhores formas de sinalizar e desenvolver o talento académico 

(Maker, 1989). Sob a influência do que Tannenbaum (1983) designou por efeito Sputnik, French 

(1969) destaca que se publicaram mais artigos no período de três anos, que nos 30 anos 

precedentes. 

Apesar de algum decréscimo no interesse pela temática se tenha verificado em finais dos 

anos 60 e começo dos anos 70, resultante do movimento dos direitos cívicos que se centra nos 

indivíduos desfavorecidos, que apresentavam dificuldades ou eram culturalmente diferentes, na 

segunda metade da década de 70 surge um novo e renovado interesse na questão da 

sobredotação, emergindo uma diversidade de programas em vários estados dos E.U.A. (Santos, 

2001). Na continuidade deste interesse, os anos 80 caracterizaram-se por uma crescente 

preocupação quanto à evolução do conhecimento neste domínio, limitada pela interacção de duas 

questões dominantes: (i) a existência de pouca informação quanto às pessoas com capacidade 

excepcional; e (ii) o fracasso na formação de agentes educativos e no desenvolvimento de 

instrumentos adequados à identificação e à prestação de serviços (Lombardo, 1997). 

Ao longo desta breve perspectiva histórica, observam-se oscilações de interesse e 

valorização sobre a temática da sobredotação, assim como diversas tendências e resultados 

significativos. Todo este percurso é possivelmente fruto da consciência de que o futuro de 

qualquer nação depende da qualidade e competência dos seus profissionais, da extensão em que 

a excelência for cultivada e do grau em que condições favoráveis ao desenvolvimento das 

capacidades especiais estiverem presentes, desde os primeiros anos da infância (Falcão, 1989). 

Uma boa educação para todos não significa uma educação idêntica para todos. A consciência de 

que um sistema educacional voltado apenas para o aluno médio e abaixo da média pode significar 

o não reconhecimento e estímulo dos talentos e, consequentemente, o seu não aproveitamento, 

tem levado a um interesse crescente pelos alunos mais competentes e mais capazes.  



Capítulo 1 – Avaliação e Atendimento de Crianças com Características de Sobredotação 

 

22 

 

 

3. Sobredotação: Terminologia e conceptualização 

 

O termo sobredotação, bem como a sua identificação, é uma herança americana polémica 

deixada pelos seguidores de Galton (Devlin et al., 1997). Sobredotado é uma palavra composta de 

origem latina, exprimindo “sobre” a ideia de posição superior, por cima e “dotado” a ideia de 

alguém que possui dotes (mérito, excelência, qualidade, talento) (Bahia & Janeiro, 2001). 

Congregando estas ideias, etimologicamente, a sobredotação implica a detenção de dons naturais 

ou talentos acima da média.  

As diferentes perspectivas teóricas e a ênfase diferencial colocada pelos vários 

investigadores nos aspectos que consideram centrais nesta problemática, produziram uma 

pluralidade de definições que foram dando origem a investigações diversificadas e, 

consequentemente, fragmentadas (Pereira, 1998). Torna-se, pois, essencial a construção de um 

quadro teórico integrador e de referência, capaz de potenciar respostas eficazes ao nível da 

compreensão e da intervenção.  

Se é difícil encontrar unanimidade quanto ao conceito, também o é relativamente à 

terminologia utilizada para designar sujeitos com características de sobredotação. Como 

assinalam Cajide e Doval (1984) o carácter vago que a acompanha a expressão “crianças 

sobredotadas” evidencia-se em muitas outras expressões substitutivas: crianças brilhantes, 

precoces, prodígio, de quociente intelectual elevado, bem dotadas, excepcionalmente dotadas, 

entre outras. Neste sentido, diferentes terminologias são usadas, muitas vezes 

indiscriminadamente, sem se saber se são utilizadas como sinónimas do termo sobredotado ou se 

são palavras que ajudam a explicar o conceito. Diversos autores de referência neste domínio (eg. 

Cramer, 1991; Gallagher & Courtright, 1986; Hallaham & Kaufman, 1982; Milgram, 1991; Renzulli, 

1986; Shore & Kanevsky, 1993; Sternberg & Davidson, 1993; Tannenbaum, 1986; Winner, 1996; 

cit. Pereira, 1998; 2000) ponderam o uso de “nomenclaturas” diferentes para diversos tipos de 

desenvolvimento excepcional. No entanto, longe de contribuírem para a clarificação necessária, 

provocam antes “leituras” conceptuais distintas (Santos, 2001). 

Pereira (2000) salienta que a interpretação do conceito geral de sobredotação deve 

regular-se através de sete dimensões: (i) área de expressão (geral ou especifica); (ii) grau (ligeiro, 
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moderado ou profundo); (iii) idade (criança ou adulto); (iv) nível de motivação (alto ou baixo); (v) 

modo de tratamento da informação (assimilador eficaz ou criativo); (vi) relevância social (tem ou 

não tem reconhecimento social); e (vii) o contexto em que se salienta (na escola ou fora dela). È 

com base na conjugação destas variáveis que este autor propõe a utilização diferenciada dessas 

várias designações. Por exemplo, o termo “sábio” reporta-se a crianças que exibem aptidões 

extraordinárias em domínios relacionados com as artes visuais, a música ou o cálculo mental 

(Pereira, 2000), apresentando geralmente um atraso significativo noutras áreas do 

desenvolvimento, podendo corresponder ao diagnóstico de autismo ou de deficiência mental. 

Geschwind e Galaburda (1987) sugerem que os sábios são semelhantes a variáveis extremas de 

sobredotados não patológicos, revelando certas combinações de aptidões e deficiências.  

Por sua vez, o termo “precoce” designa uma criança que tem um desenvolvimento 

avançado numa determinada área, ou como salienta Pereira (2000) “que antecipa determinados 

comportamentos relativamente à idade em que são esperados” (p. 170). Gutiérrez (1968) define 

como precoce aquele indivíduo que tem um comportamento de indivíduos mais velhos, embora o 

seu uso se deva reportar à baixa infância (Pereira, 1998, 2000). De referir que, na actualidade, 

alguns autores (eg. Terrassier, 1994) utilizam os termos – precoce e sobredotado – 

indistintamente como sinónimos. Ainda que as duas características se possam evidenciar em 

simultâneo, esse facto não é suficiente para concluir que ambos os termos são idênticos. A 

precocidade faz referência à velocidade no desenvolvimento, originando uma saliência numa 

determinada etapa de vida. Por seu lado, a sobredotação indica características de personalidade 

ao longo das diferentes etapas de vida do indivíduo. Neste intróito, a precocidade, num sentido 

estrito, refere-se somente ao tempo: a criança precoce desenvolve-se antes do normal num ou 

noutro aspecto do seu desenvolvimento; enquanto a sobredotação indica faculdades de ordem 

mais fundamental e permanente. Para Piéron (1929), o desenvolvimento do sobredotado é mais 

regular e constante e, por isso, o seu ritmo é mais rápido sendo possível prognosticar um futuro 

desempenho mais elevado. È esta possibilidade de previsão que constitui a nota dominante da 

sobredotação. Por outro lado, ainda que geralmente as crianças sobredotadas sejam precoces, 

nem toda a precocidade se manifesta como sintoma de sobredotação. Nem sempre quanto mais 

precoce é uma criança mais inteligente se manifesta. Crianças com um desenvolvimento normal 

podem alcançar níveis de inteligência muito elevados (Benito, 1990). 
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Temos ainda o conceito “prodígio” aplicado a crianças que se sobressaem em algum 

domínio específico de aptidão (artes, ciências, música, matemática, …) (Lombardo, 1997; Pereira, 

1998). As suas características salientam-se como fora do comum para a idade e manifestam-se 

sem a presença de treino intensivo (Walters & Gardner, 1986). As crianças prodígio são 

habitualmente identificadas em idade pré-escolar e algumas delas apresentam produtos 

verdadeiramente criativos antes dos 10 anos (Pereira, 2000). De forma similar à precocidade, não 

se regista um decurso estável destes comportamentos ao longo do desenvolvimento, sendo que 

factores ambientais e de personalidade podem interferir no desenvolvimento ou na atrofia das 

capacidades excepcionais. “Um prodígio representa sempre uma co-incidência de factores” 

(Gardner, 1996, p. 113, cit. Pereira, 2000).   

O termo “genialidade” remonta às primeiras concepções de sobredotação estando 

particularmente associado aos estudos de Galton. Para ser denominado génio, o sujeito necessita 

de apresentar um QI superior a 180 (Hollingworth, 1942), limiar patente numa proporção de um 

num milhão (Lombardo, 1997). Para além de um potencial cognitivo de excepção, os resultados 

das investigações enfatizam, na genialidade, vantagens hereditárias e ambientais, elevada 

motivação intrínseca e auto-confiança. Cox (1953) assinala que o termo génio tem sido 

gradualmente substituído pela designação de sobredotado. Na actualidade, entende-se por génio 

aquela pessoa que, dentro da sobredotação e do compromisso com a tarefa, desenvolve uma 

obra genial e de grande valor numa área especifica, valorizada socialmente (Alencar, 1994).  

 Finalmente, o termo “talentoso” designa aquelas pessoas com uma aptidão de alto nível 

numa determinada área (Lombardo, 1997). Ao analisar a literatura no domínio da temática da 

sobredotação, é comum depararmo-nos com a ausência de diferenciação entre sobredotação e 

talento, devido, provavelmente, à falta de uma definição de sobredotação universalmente aceite 

(Richert et al., 1982). Contudo, o termo sobredotação aplicar-se-ia a crianças que manifestassem 

uma atitude intelectual globalista, enquanto talento se reservaria para aquelas crianças com 

habilidades específicas num campo concreto (Morelock, 1996, Richert, 1997). Nesta perspectiva, o 

talento é visto com estando abaixo do nível superior que marca a sobredotação (Braggett, 1998, 

Morelock, 1996). Contrariamente, autores como Gagné (1985) e Wagner (1997) defendem que a 

sobredotação se refere ao potencial, enquanto o talento se refere ao desempenho. Seguindo esta 
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estrutura de raciocínio, o talento estará num patamar superior à sobredotação, uma vez que exige 

a expressão desse mesmo potencial.  

Actualmente, assiste-se a uma maior utilização do termo talentoso, devido à carga 

negativa associada ao termo sobredotação (Alencar, 1994; Colangelo & Davis, 1997; Feldhusen, 

1996; Stanley, 1991), assim como a uma maior convergência com as actuais correntes teóricas 

em torno da inteligência. Para Pereira (1998, 2000) trata-se de uma terminologia que tenderá a 

substituir gradualmente o conceito tradicional de sobredotado. 

 

3.1. Concepções actuais sobre a sobredotação  

 

A definição tradicional de sobredotação baseou-se na medição da inteligência geral 

através de testes estandardizados, considerando que a criança sobredotada obtinha pontuações 

acima de um determinado nível de QI, que oscilava, segundo distintos autores, entre as 

pontuações de 130 a 140. Actualmente, privilegia-se uma visão da inteligência e da sobredotação 

como constructos mais complexos e que não se compadecem com uma visão estreita, meramente 

associada a desempenhos excepcionais num determinado teste de inteligência (Maker, 1986; 

1989). A sobredotação parece ser caracterizada por diferenças qualitativas de pensamento e 

tratamento da informação, aspectos que não são claramente avaliados com os testes de 

inteligência (Reis, 1987; Sternberg & Davidson, 1983; 1990). Apesar de uma relativa falta de 

unanimidade quanto ao conceito de sobredotação, as discussões recentes têm-se desenvolvido 

em torno do alargamento da sua definição de forma a não incluir apenas aspectos cognitivos ou 

escolares, mas também os domínios afectivos, sociais e motivacionais (Veiga et al., 1996). 

Citando Cropley (1993, p.17) “um QI elevado não explica de forma satisfatória o desempenho de 

um sobredotado”.  

Em consequência, as concepções actuais de sobredotação assumem pontos de partida 

substancialmente distintos dos adoptados pelos estudiosos pioneiros. Estas novas aportações 

partem das seguintes ideias-chave: (i) a medida de QI, vista num sentido isolado, é inadequada 

para identificar sujeitos sobredotados; (ii) constata-se a existência de múltiplas dimensões na 

sobredotação; (iii) salienta-se como necessária a inclusão de características sociais e 

motivacionais determinantes para o desenvolvimento do sobredotado; e (iv) valorizam-se distintos 
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componentes do fenómeno, como seja, o auto-conceito, a criatividade, a motivação, etc. (Acereda 

& Sastre, 1998).  

Assim, nas duas últimas décadas, tem-se ampliado o conceito de sobredotação, incluindo-

se outras dimensões de capacidade (Kirk & Gallagher, 1996). Uma das definições mais populares 

foi proposta pelo antigo director do Departamento de Educação dos Estados Unidos, Sidney 

Marland (1972), com a finalidade de cristalizar a necessidade de unificar os distintos critérios 

existentes, dando assim sentido legislativo ao trabalho dos psicólogos da linha multifactorial. Nesta 

definição consideram-se crianças sobredotadas aquelas que, pelas suas habilidades 

extraordinárias, são capazes de altos desempenhos em distintas áreas de realização e de talento. 

Neste sentido, Marland estabeleceu a seguinte definição: “Gifted and talented children are those 

identified by professionally qualified persons who by virtue of outstanding abilities are capable of 

high performance. These are children who require differentiated educational programs and/or 

services beyond those normally provided by the regular school programs in order to realize their 

contribution to self and society. Child capable of high performance include those with demonstrated 

achievement and/or potencial ability in any of the following areas single or in combination: (1) 

general intellectual ability, (2) specific academic aptitude, (3) creative or productive thinking, (4) 

leadership ability, (5) visual and performing arts, (6) psychomotor ability” (1972, p. 10). Segundo 

Reis (1989) a categoria correspondente à aptidão psicomotora foi, posteriormente, retirada da 

definição oficial. 

Para Khatena (1982), esta definição determina, desde uma óptica oficial, o 

desenvolvimento de currículos específicos para estas áreas concretas, assim como valoriza a 

inclusão de áreas menos relacionadas com o intelectual e o académico. Portanto, institui-se como 

importante propósito no sentido de chamar a atenção de uma maior variedade de habilidades que 

devem ser incluídas na definição de sobredotação. Também é de realçar que, nesta 

conceptualização, não se exige um desempenho superior, mas apenas a presença de uma 

aptidão elevada para uma determinada performance, consignando à escola e à sociedade o papel 

importante de desenvolvimento dos talentos (Pereira, 2000). 

Apesar da sua indubitável praticabilidade e utilidade, esta definição levanta alguns 

problemas, nomeadamente: (i) não inclui factores não-intelectivos, como por exemplo, aspectos 

motivacionais; (ii) o conjunto das seis categorias indicadas é conceptualmente confuso, sendo 
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algumas delas apresentadas como entidades autónomas quando de facto não o são; (iii) pode ser 

mal interpretada e mal utilizada pelos profissionais, dado que se trata cada categoria como se 

fosse uma entidade exclusiva; e (iv) não define o peso que pode ter cada uma das categorias de 

rendimento na definição de sobredotação. Estas limitações têm reflexos incisivos especialmente 

na prática de identificação (Hoge, 1988). Apesar de se recorrer a critérios baseados em medidas 

múltiplas, o QI acaba por determinar a decisão de identificação da sobredotação, dada a 

necessidade de um resultado mínimo elevado para ingressar num programa especial (cf. Reis, 

1989; Grinder, 1993; Renzulli, 1978; Renzulli, 1986). Por outro lado, uma outra abordagem que se 

revela igualmente ineficiente, adopta um sistema de critérios ponderados com base numa matriz 

de identificação que inclui todos os critérios expostos na definição federal (cf. Gallagher & 

Courtright, 1986). Em síntese, a partir desta definição que pretendia congregar aspectos diversos 

e sintetizar a multiplicidade de áreas relativas à sobredotação, implementam-se práticas de 

identificação que se revelam inadequadas e que adulteram a filosofia de base proposta.  

Por tudo isto, foram operacionalizados alguns ajustes visando uma aproximação mais 

adequada ao conceito de sobredotação. A nível oficial a definição de Marland (1972), como é 

também denominada, foi modificada em 1978 na Gifted and Talented Childrens´s Act. Nela se 

estipularam algumas alterações, instituindo-se como a definição actualmente utilizada na 

legislação federal norte-americana: “as crianças sobredotadas e talentosas são aquelas que 

podem ser identificadas no nível pré-escolar, primário e secundário pois demonstram possuir 

habilidades potenciais importantes, que evidenciam um alto rendimento e uma alta capacidade em 

áreas intelectuais, criativas, académicas, de liderança, ou em realizações artísticas e visuais, e 

que requerem serviços especiais ou actividades diferenciadas que, normalmente, não são 

proporcionadas pela escola regular” (Title IX, Part A, Sec. 902). Esta última definição, segundo 

Kitano e Kirby (1986), apresenta quatro componentes positivos, relevantes para um melhor 

entendimento do fenómeno: (i) mantém-se a noção de que a sobredotação é um conceito 

multidimensional, composto por uma ampla variedade de habilidades superiores; (ii) aceita-se um 

amplo intervalo de idade para a sua identificação: desde o nível pré-escolar até ao ensino 

superior; (iii) assinala-se a inclusão de todos os indivíduos que demonstram potencial de 

superioridade e não apenas aqueles que evidenciaram especificamente essa superioridade; e (iv) 
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a definição implica que tanto os sobredotados como os talentosos necessitam de uma educação 

especial adequada às suas necessidades individuais. 

Algum consenso na actualidade passa pela definição de Renzulli (1978), ou “Teoria dos 

Três Anéis”. Parafraseando o autor, a sobredotação consiste “numa interacção entre três grupos 

básicos de características humanas: capacidades gerais acima da média, altos níveis de 

implicação na tarefa e altos níveis de criatividade. As crianças sobredotadas e com talento são 

aquelas que possuem, ou são capazes de desenvolver, este conjunto de características e aplicá-

las a qualquer área potencialmente valiosa da realização humana” (Renzulli et al., 1981, p. 27). O 

autor acrescenta que “nenhum grupo de características isolado origina a sobredotação. O 

comprometimento com a tarefa e a criatividade não são simplesmente extras, são ingredientes 

igualmente importantes na identificação da sobredotação” (p. 18). Esquematicamente, os três 

grupos de características defendidos por Renzulli são representados sob a forma de três anéis 

entrelaçados (figura 1), cuja confluência origina a sobredotação. 

 

Figura 1: Concepção dos Três Anéis da sobredotação de Renzulli 
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para a dependência excessiva destes indicadores tradicionais de capacidade, devido à sua 

questionável fiabilidade – especialmente nos intervalos mais extremos – e a sua tendência a 

favorecer aqueles que fazem bem os testes e os que apresentam um bom rendimento académico 

(Wassermann, 1962). Como alternativa, complementando as pontuações dos testes, Renzulli 

recomenda a utilização de outras fontes de informação como classificações e trabalhos escolares, 

e a recolha de elementos junto de professores, pais, pares e do próprio. Esta componente 

descreve indistintamente: (i) habilidades especificas: capacidade para adquirir conhecimentos de 

uma área especifica ou para realizar uma ou mais actividades do tipo especializado; e (ii) 

habilidades gerais: capacidade para processar informação, integrar experiências que geram 

respostas adequadas de adaptação a novas situações e nível de pensamento abstracto. Estas 

habilidades traduzem um conjunto de características relativamente estáveis e constantes (Pereira, 

2000). 

A implicação na tarefa supõe uma refinada forma de motivação, entendida como um 

processo geral energizante. Representa a energia acumulada para fazer frente a um problema 

particular (tarefa) de uma área específica de realização (Renzulli et al., 1981). A implicação na 

tarefa engloba perseverança, resistência, trabalho árduo, prática dedicada, confiança em si 

mesmo e crença na própria habilidade para realizar trabalhos importantes. Ainda que não seja tão 

fácil nem objectivamente identificável como a capacidade intelectual, estas características são 

uma importante componente da sobredotação (Renzulli, 1994, p. 59).  

Por sua vez, a criatividade é uma função de uma série de características tais como a 

originalidade de pensamento; a novidade do enfoque; a capacidade para ir além do convencional 

e dos procedimentos estabelecidos e a originalidade, a inovação ou a singularidade da 

contribuição de uma pessoa. Em suma, refere-se à capacidade do indivíduo para responder com 

fluidez, flexibilidade e originalidade. Dada a baixa validade e fiabilidade das medidas 

estandardizadas de criatividade, Renzulli recomenda o uso de procedimentos de estimativa que 

avaliem as realizações e os produtos do indivíduo. Para Renzulli (1977, 1994) não pode existir 

sobredotação sem a presença de criatividade. Por outras palavras, a sobredotação requer 

necessariamente a interacção entre estes três componentes para uma realização criativo-

produtiva. Caso assim não seja, estamos perante um talento simples ou complexo, mas não 

perante uma sobredotação. 
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A teoria dos três anéis permite diferenciar a sobredotação do talento e modificar a sua 

conceptualização, já que nela se perspectiva que: (i) a capacidade intelectual perde a sua 

exclusividade, ao articular-se com a capacidade criativa; (ii) tem de estar em interacção a 

produção convergente (lógica, inteligência geral) e a produção divergente (criatividade); (iii) 

incorporam-se factores volitivos e motivacionais; (iv) centra-se mais no próprio sujeito do que na 

sociedade; e (v) tem em conta a influência da tarefa ou da situação, dado que considera que 

existe um domínio especifico de excelência, segundo diferentes tipos de talentos. 

Ainda que o conceito dos três anéis de Renzulli constitua uma importante asserção no 

âmbito das definições existentes, o seu modelo supõe que as características pessoais têm uma 

natureza estática, posta em relevo mediante a referência constante a características individuais. 

Contudo, os marcos sociais nos quais têm lugar os processos evolutivos são de vital importância, 

pois os indivíduos sobredotados não existem no vazio antes actuam de forma dinâmica com o 

ambiente circundante. A importância da família e a relevância dos marcos sociais, como a escola 

e o grupo de pares, têm sido aspectos recentemente salientados pelos estudos realizados por Hill 

(1980), Tabackman (1976) e Mönks (1988).  

 Mönks (1988) considerou que o modelo de Renzulli teria de ser ampliado, dado que se 

deveria enquadrar a sobredotação dentro de um contexto evolutivo e social que perspectivasse a 

natureza interactiva do desenvolvimento humano. Para este autor, a vida como período evolutivo é 

dinâmica e sofre diversos e complexos processos de transformação. Estas transformações são 

ainda mais evidentes na infância e na adolescência, dado que a inteligência não pode ser 

representada como uma capacidade global pois vai experimentando uma importante diferenciação 

em diversos componentes. Há ainda que ter em conta a importância destes períodos para o 

desenvolvimento intelectual, que depende, em grande medida, de factores sociais e do facto de 

serem períodos críticos de vida, nos quais o indivíduo está particularmente aberto a mudanças no 

pensamento criativo. Segundo Mönks (1988), os marcos sociais em que têm lugar os processos 

evolutivos são de extrema importância. Estes marcos sociais são a família, a escola e os pares. 

Os modelos de investigação para a prática educativa tomam em consideração a importância do 

marco social, perspectivando as crianças sobredotadas como “seres humanos” com necessidades 

sociais e emocionais (Acereda & Sastre, 1998). 
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 Com base nestas acepções, a concepção dos Três Anéis de Renzulli foi ampliada e 

modificada por Mönks, de forma que ao modelo inicial se adicionaram os principais marcos 

sociais. Esta ampliação deu lugar ao Modelo Multifactorial da Sobredotação  (Mönks, 1988; 1994, 

1997), representado na figura 2. 

 

Figura 2: Modelo Multifactorial da Sobredotação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em síntese, definir sobredotação não é tarefa fácil, como se depreende pela falta de 

unanimidade que os especialistas têm sobre a temática. No entanto, eleva-se determinante a 

necessidade de que o conceito de sobredotação seja definido de forma clara e precisa, 

sustentando-se numa teoria coerente que faça referência às necessidades dos sujeitos. È de 

suma importância conhecer o que é a sobredotação e como se manifesta para se poder identificar 

as crianças sobredotadas e prestar-lhes uma atenção psicopedagógica apropriada. 

De um modo geral, os autores mais significativos na área da sobredotação incluem na sua 

definição dimensões psicossociais complementares da inteligência ou das habilidades cognitivas 

dos indivíduos considerados sobredotados (Almeida & Oliveira, 2000). As altas capacidades 

cognitivas e os altos níveis de desempenho, numa ou em várias áreas, aparecem como elemento 

comum às várias definições, tomando-se como sobredotado todo aquele que apresente uma 

habilidade significativamente superior quando comparado com a população geral em qualquer 

uma das áreas de desempenho, que não apenas em termos de QI (Passow, 1981). Assim, pensar 

a medida de QI como critério único para diagnosticar a sobredotação, é inadequado. A 
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identificação tem de envolver outros elementos, ressaltando-se especialmente a criatividade e a 

motivação.  

 

 

4. Sobredotação: Caracterização  

 

Tendo por base a informação anteriormente explanada, ao analisarmos com maior detalhe 

a temática da sobredotação afigura-se de forma clara a abundância de definições e perspectivas 

em torno do conceito. Nenhum traço isolado constitui por si próprio a sobredotação. Estes sujeitos 

exibem, com frequência, aptidões excepcionais que podem ocorrer num vasto número de áreas 

isoladas ou em combinação, particularmente salientes em diferentes fases de vida. Tendo em 

conta a diversidade de domínios, as crianças sobredotadas não constituem um grupo homogéneo, 

exibindo, pelo contrário, um amplo leque de diferenças inter-individuais com características 

específicas em função da sua heterogeneidade.  

Distintos estereótipos têm coexistido para catalogar física e psicologicamente este tipo de 

sujeitos. Inicialmente, centralizou-se uma visão de debilidade física, inadaptação social, limitação 

de interesses e propensão à instabilidade emocional. Posteriormente, os trabalhos de Terman 

(1925) desmentiram esta crença em características de sobredotação pouco desejáveis, apontando 

justamente o contrário. A partir dos seus estudos, mostrou-se que as crianças sobredotadas 

tendem a ser superiores em todos os aspectos: na inteligência, na capacidade física, na atracção 

social, nos resultados, na estabilidade emocional e, inclusive, no carácter moral. Actualmente, 

perspectiva-se um novo estereótipo: a consideração do sujeito sobredotado como um “super-

homem”, como alguém imune às falhas e defeitos comuns do ser humano (Acereda e Sastre, 

1998). 

Diferentes autores, com base nos modelos e teorias que perfilham, definem alguns 

critérios tendentes a uma definição mais clara do perfil do sobredotado. Um dos autores-chave 

nesta área, cuja teoria suporta o trabalho desenvolvido nesta investigação, Renzulli (1994) indica 

um leque de características conducentes a um comportamento sobredotado: (i) em termos 

cognitivos regista-se uma capacidade intelectual geral acima da média, aptidões e interesses 

específicos, boa compreensão e memorização da informação, excepcionalidade numa dada área; 
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(ii) no domínio do pensamento criativo e produtivo, apresenta capacidade de experimentação e 

aplicação dos conhecimentos adquiridos, variedade de ideias e soluções face aos problemas; (iii) 

ao nível da liderança revela responsabilidade e capacidade de envolvimento dos outros nos temas 

que propõe; (iv) nas artes plásticas demonstra originalidade ao combinar as ideias, os métodos e 

as formas de expressão artística; (v) no que se refere à habilidade motora, aprende e aplica de 

forma mais rápida competências manuais e físicas; e, por último, (vi) apresenta um nível de 

motivação e persistência na tarefa elevado, mostrando auto-suficiência e independência. 

Winner (1996), outra autora de referência, salienta que as crianças sobredotadas que 

apresentam um desenvolvimento intelectual elevado antes de atingirem os cinco anos de idade, 

evidenciam como sinais precoces: longos períodos de atenção e boa memória de reconhecimento; 

preferência por novidades; desenvolvimento físico e da linguagem precoce; reacções exageradas 

ao barulho, à dor e à frustração. Com respeito ao estilo de aprendizagem, são crianças que: 

aprendem com o mínimo de instruções, intelectualmente curiosas, persistentes nas tarefas do seu 

interesse, apresentam boa consciência metacognitiva, interesses obsessivos e grandes níveis de 

energia conducentes a um alto poder de concentração ou de hiperactividade. Relativamente às 

aptidões académicas, tendem a iniciar a leitura quase sempre antes dos quatro anos de idade, 

apresentam fascínio pelos números, são exímias no raciocínio lógico-abstracto, apresentam 

dificuldades na redacção manual preferindo a redacção dactilografada. No domínio social, 

preferem brincadeiras solitárias e a interacção com pares mais velhos. Por fim, no que concerne a 

aspectos afectivos, apresentam preocupações filosóficas e morais, bom sentido de humor e 

sentimentos, imagens e recordações intensas. 

 

4.1. Características intelectuais 

 

Abordar as características intelectuais da sobredotação implica considerar que estas não 

se remetem a um estado homogéneo ao nível do funcionamento intelectual. Os estudos referentes 

à estrutura da inteligência na sobredotação, apontam para a ideia de que as diferenças nos 

sobredotados, por comparação com a população normal, residem na estrutura dos seus sistemas 

de processamento de informação (Dark & Benbow, 1993). 
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Carr e Borkowski (1987) consideram que as crianças sobredotadas se caracterizam por 

possuir funções metacognitivas superiores. Nesta óptica, se a metacognição supõe o 

conhecimento e a consciência que o sujeito tem dos seus próprios processos cognitivos, esta 

implica que os sobredotados tenham uma maior capacidade para regular e avaliar o seu próprio 

conhecimento, assim como uma maior capacidade para a resolução de problemas e generalização 

dos resultados. Os sobredotados destacam-se da norma dada a sua capacidade para aplicar e 

descrever com maior exactidão os passos utilizados na resolução de um problema, seleccionar 

informação relevante e utilizar mais estratégias para um tratamento eficaz da informação, desde 

idades muito precoces. Na mesma linha, Sternberg (1981, 1986, 1988) defende que o que 

diferencia os sobredotados dos indivíduos com um nível de desenvolvimento normal, se define 

pelas estratégias que utilizam para resolver problemas e pelos seus componentes metacognitivos. 

Diversos estudos (Chi, 1978; Chi et al., 1981; 1982; Dark & Benbow, 1993; Sternberg, 

1988; 1990) propõem que os sobredotados se destacam essencialmente pelas suas funções de 

metamemória. Estes sujeitos, caracterizam-se por: (i) maior rapidez para alcançar e generalizar 

informação; (ii) maior capacidade para utilizar e interrelacionar dados abstractos; (iii) memória de 

trabalho mais eficaz; (iv) maior eficácia na associação de informação; (v) capacidade de resposta 

de nível mais elevado; (vi) uso de estratégias mais eficazes, fruto da sua representação do 

problema; e (vii) informação automatizada mais rápida, pelo que libertam energia e atenção para 

outras tarefas. 

Em síntese, falar das características intelectuais da sobredotação implica ter presente os 

seguintes aspectos: (i) as diferenças entre os que são e os que não são sobredotados, são tanto 

quantitativas – na sua natureza – como qualitativas – nas estratégias de resolução de problemas; 

(ii) os sobredotados são mais precoces, chegando a realizar funções mentais de sujeitos “normais” 

de idades mais avançadas; e (iii) o sobredotado resolve os problemas mediante estratégias 

metacognitivas mais maduras, empregando mais tempo no processo de planificação e chegando 

mais rapidamente à solução do problema. 
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4.2. Características físicas 

 

 À luz das investigações actuais, deve adoptar-se uma postura de cautela nos juízos que 

se realizam sobre a superioridade física e psicológica dos sujeitos sobredotados. Apesar do 

trabalho longitudinal levado a cabo por Terman (1925) ter mostrado que as crianças sobredotadas 

eram mais altas, robustas, fortes, energéticas e saudáveis do que os pares da mesma idade com 

uma habilidade intelectual normal, os dados de que dispomos não permitem consolidar um 

posicionamento claro a este nível. Como a definição e identificação da sobredotação tem vindo a 

tornar-se mais equitativa e inclusiva relativamente aos diferentes tipos de habilidades, a correlação 

entre a sobredotação e a superioridade física tem vindo a diminuir (Eggen & Kauchak, 1994). 

 

4.3. Características educativas e profissionais 

 

As crianças sobredotadas podem estar mais adiantadas do que os seus pares, 

relativamente à sua actuação académica. Muitos aprendem a ler precocemente e sem instrução; 

outros avançam autonomamente na leitura ou em áreas que impliquem destreza manual, tais 

como a escrita e o desenho; outros evoluem significativamente em áreas relacionadas com a 

matemática. Todas estas competências dependem em boa parte de um desenvolvimento 

sequencial de conceitos e de habilidades. Contrariamente ao senso comum, que apresenta os 

sobredotados como sujeitos desajustados face à escola, Gallagher (1985) defende que a maioria 

das crianças sobredotadas gosta da escola e de aprender.  

A nível profissional, não é de surpreender que os sujeitos sobredotados ocupem postos 

que requeiram uma habilidade intelectual superior, criatividade e motivação para a tarefa. A 

maioria ocupa postos profissionais de prestigio e direcção, distinguindo-se pela sua maturidade no 

trabalho. Tanto no domínio laboral como no domínio educativo, os sobredotados chegam a 

alcançar o sucesso (Gallagher, 1985; Perrone, 1991; Terman & Oden, 1959; Terman, 1925). 

Contudo, esta descrição não pode ser generalizável, sendo que outros factores individuais e 

contextuais podem interferir activamente na situação educativa e profissional do indivíduo. 
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4.4. Características sociais e emocionais 

 

A concepção errónea de que as crianças sobredotadas tendem a ser inadaptadas e 

instáveis social e emocionalmente, tem a sua génese nos estudos clássicos de Lombroso (1896) e 

de Hollingworth (1942). Se bem que poderá ser razoável esperar que crianças com um QI muito 

alto (≤ a 180) possam apresentar mais problemas sociais e dificuldades emocionais que as 

crianças sobredotadas com um QI não tão discrepante (entre 130 e 150), investigações 

posteriores não permitem atestar o carácter inequívoco destas considerações (White, 1983; 

Winegar & Valniser, 1992). Estes estudos evidenciaram que as crianças sobredotadas tendem a 

ser felizes e a agradar aos seus companheiros, podendo ser líderes sociais, estáveis 

emocionalmente e auto-suficientes, relativamente aos demais da mesma idade. Ficou ainda 

demonstrado que estas crianças apresentam amplos interesses e se auto-avaliam em termos 

positivos (Coleman & Fults, 1985; Janos e Robinson, 1985; Cornell, 1990). Recorrendo ao trabalho 

de Pereira (1998), contactamos que a maioria dos estudos comparativos de crianças dotadas e 

não dotadas, concluíram que estas crianças não parecem ser mais vulneráveis que as outras 

crianças ao sofrimento físico e psicológico. Apesar disso, os pais, os educadores e o público em 

geral, conservam um referencial estereotipado da criança sobredotada, pois mencionam 

frequentemente que elas são inadaptadas sociais e que apresentam problemas emocionais. 

Citando o autor numa passagem assaz ilustrativa: “(...) a existência de problemas emocionais na 

criança sobredotada, não constitui uma condição inerente à sobredotação, mas são fenómenos 

reactivos às condições envolvimentais em que se desenvolvem” (p. 201). 

Uma área da sobredotação que tem sido menosprezada refere-se à “sobredotação 

emocional”, ou seja, à extraordinária sensibilidade face aos sentimentos próprios e dos outros 

(Piechowski, 1991). A maioria dos estudos a este respeito, salientam um desempenho superior 

dos sobredotados relativamente à preocupação por temas morais e éticos no comportamento 

social e emocional (Gallagher, 1985; Piechowski, 1991). Os sobredotados tendem a preocupar-se, 

precocemente, por conceitos abstractos relacionados com o bem e o mal, o correcto e o 

incorrecto, a justiça e a injustiça (Galbraith, 1985; Hollingworth, 1942; Janos, Fung & Robinson, 

1985; Terman, 1925). São particularmente preocupados com os problemas sociais e pelo modo 

como estes podem ser resolvidos, revelando geralmente um bom ajuste emocional (Galbraith, 
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1985; Piechowski, 1991; Marsh, 1992), com uma variabilidade similar à que ocorre entre a 

população “normal”. As crianças sobredotadas não comportam em si mesmas desequilíbrios 

emocionais, mas podem ocorrer factores adversos aos quais, tal como na população normal, não 

estão imunes. 

 

4.5. Características gerais 

  

A natureza da sobredotação, engloba, para além das características especificas 

discorridas anteriormente, um leque de características gerais que surgem como representativas do 

fenómeno em análise. Apesar de existirem inúmeras e distintas concepções, iremos focar-nos na 

caracterização operada por Mönks (1994) dada a sua abrangência e sintetização em termos de 

características internas e possíveis consequências externas da sobredotação. 

Para Mönks (1994) as características mais significativas da sobredotação, que são 

internas por natureza, podem apresentar consequências externas. Estas características podem 

resumir-se em: (i) impulso em usar as suas habilidades, o que provoca impaciência na 

aprendizagem; (ii) vontade de investigar temas em profundidade, o que conduz a uma atitude de 

perfeccionismo; (iii) habilidade para operar distintas possibilidades e alternativas, originando um 

comportamento criativo; (iv) intensidade emocional, envolvendo-se pessoalmente e a fundo nos 

problemas circundantes; e (v) preocupação por temas sociais e morais, levando a uma atitude 

idealista. A seguir, apresenta-se no quadro 1 uma breve caracterização de características 

genéricas de sobredotação, assim como potenciais focos problemáticos associados. 

 

Quadro 1:Características e potenciais problemas da sobredotação (Webb, 1993) 

Características 
 

Possíveis Problemas 

• Aquisição e retenção rápida de informação • Impaciência com a lentidão dos outros e possível 

desmotivação 

• Atitude de investigação activa; curiosidade 

intelectual e motivação intrínseca 

• Perguntas desconcertantes; obstinação e exagero 

nos interesses 
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Mönks (1994) defende que os sobredotados que tenham sido identificados e que 

frequentem programas específicos, apresentam menos probabilidades de desenvolver problemas 

sociais e emocionais. Contudo, a identificação e os programas apropriados não se afiguram como 

uma garantia sine qua non de que não surgirão desajustes. De qualquer modo, é erróneo associar 

tais desajustes à sobredotação, assumindo-se quase uma relação de causa-efeito nesta matéria. 

 

 

 

• Habilidade para conceptualizar, abstrair e 

sintetizar; sentimento de desafio face à resolução 

de problemas e à actividade intelectual 

• Resistência à instrução e questionamento dos 

métodos de ensino 

• Interesse pela organização de coisas e pessoas 

dentro de uma estrutura e ordem; busca de 

sistematização 

• Construção de regras e sistemas complicados e 

dominação 

• Amplo vocabulário e capacidade verbal; grande 

nível de informação sobre temas complexos e 

avançados para a idade 

• O vocabulário rico pode ser usado para 

escapar/evitar determinadas situações e 

desmotivação na escola 

• Grande criatividade e imaginação; interesse em 

experimentar novas formas de fazer as coisas 

• Possível boicote de planos estabelecidos e rejeição 

de tarefas que consideram já saber realizar 

• Concentração intensa num tema de interesse • Não reagem bem a interrupções; fuga a 

obrigações/pedidos e tenacidade 

• Sensibilidade; empatia e desejo de ser aceite 

pelos demais 

• Sensibilidade à critica e às chamadas de atenção; 

expectativa de que os demais apresentem valores 

similares e necessidade de reconhecimento 

• Elevada energia e vivacidade; períodos de 

esforço intensos 

• Frustração devido à inactividade; o excesso de 

energia pode desorganizar os demais e necessidade 

de estimulação continua 

• Independência; preferência pelo trabalho 

individualizado e auto-suficiência 

• Possível comportamento de oposição e 

inconformidade  

• Grande sentido de humor • Atenção aos absurdos das situações; facilmente 

podem converter-se em “palhaços” da sala ou serem 

incompreendidos pelos companheiros 
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5. Identificação e sinalização de crianças sobredotadas 

 

A avaliação da sobredotação é uma questão complexa, devida essencialmente a factores 

relativos à definição e natureza do próprio conceito, tal como explanado anteriormente, assim 

como à escassez e inadequação de instrumentos específicos de avaliação. Para ultrapassar 

práticas constrangedoras, é necessário subscrever um conceito operativo de sobredotação, pela 

sua capacidade de diluir fronteiras estigmatizantes, permitindo balizar a actuação perante um 

fenómeno que é, reconhecidamente, multifacetado.  

Por sua vez, salienta-se a necessidade de uma compreensão mais ampla da pessoa no 

seu contexto de vida e de interacções, colocando novos desafios no âmbito da concepção e 

implementação do processo de avaliação psicológica (Candeias & Almeida, 2000). Urge uma 

abordagem mais contextualizada que fomente modelos conceptuais e formas de avaliação do 

desempenho que permitam apreender as potencialidades e especificidades de cada indivíduo 

(Candeias & Almeida, 1999; Cantor & Kihlstrom, 1994; Gardner, 1993; Sternberg, 1998a,b). O 

desenvolvimento de tais formas de avaliação é um desafio que se coloca actualmente aos 

técnicos da psicologia. 

Um ponto convergente de aceitação entre diversos autores e posicionamentos teóricos, 

refere-se ao facto de que é imprescindível identificar fiavelmente as potencialidades superiores 

dos sujeitos sobredotados, possibilitando a sua auto-realização e o seu adequado 

desenvolvimento. O desenvolvimento psicológico destas crianças requer ambientes estimulantes, 

quer do ponto de vista cognitivo, quer do ponto de vista afectivo-motivacional (Treffinger & 

Feldhusen, 1996). 

Nesta linha de raciocínio, o nosso ponto de partida deve ser o reconhecimento e a 

consciencialização de que é fundamental dar resposta às necessidades educativas destas 

crianças. Tais respostas educativas pressupõem uma clara e inequívoca avaliação das 

necessidades, o que remete, naturalmente, para uma identificação criteriosa e responsável 

(Simões, 2001). O fim último da identificação, visa a promoção de uma avaliação sistemática e 

contextualizada que conduza a uma apreciação integrada (Gardner, 1988; Keating, 1991; Keating 

& MacLean, 1987). Esta abordagem, representa o que seria um grande passo a dar, tanto do 
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ponto de vista conceptual, como do ponto de vista prático, para alcançar o desenvolvimento de 

todos os alunos (Hargreaves & Earl, 1990; Feldman & Goldsmith, 1986).  

 

A identificação, tal como a iremos analisar ao longo deste ponto, trata-se de um processo 

que permite determinar os sujeitos que revelam capacidades, habilidades e talentos particulares e 

mais discrepantes face à média. Tendo em conta o padrão excepcional que estas crianças 

apresentam, exigem uma atenção diversificada e específica. Deste modo, a identificação situa-se 

como uma “ponte entre dois mundos”. De um lado temos o conceito e as dimensões da 

sobredotação e, no extremo oposto, os programas ou estratégias de intervenção dirigidos ao 

desenvolvimento de tais potencialidades.  

Em tempos mais antigos a avaliação actuou sob o respaldo dos Testes de QI e de 

inteligência. As habilidades cognitivas, desde o trabalho pioneiro do psicólogo americano L. 

Terman, emergiram como dimensões decisivas na identificação dos alunos sobredotados 

(Gallagher & Kirk, 1996). Assim, predominou na psicologia uma leitura bastante reducionista na 

definição e nos instrumentos de avaliação psicológica das habilidades cognitivas, confinando-as 

sobretudo a um raciocínio lógico-abstracto ou a habilidades com forte incidência nas 

aprendizagens escolares (Almeida, 1994). Esta prática, actualmente reconhecida como 

insuficiente, não favorece a sinalização de alunos detentores de talentos ou de habilidades mais 

especificas (Almeida et al, 2001). 

Diferentemente, hoje assiste-se, ao nível da investigação, ao abandono progressivo desta 

abordagem reducionista, centrada em aspectos cognitivos, avaliados do ponto de vista da 

precocidade de produção e de desempenho, para uma outra mais ampla e abrangente face à 

natureza da inteligência e do conceito de sobredotação. Este procedimento metodológico surge de 

forma a identificar um amplo leque de capacidades e aptidões (Almeida et al., 2000; Guenther, 

2000) e a encontrar formas mais eficientes e precisas de reconhecer as crianças que apresentam 

capacidades superiores e, como tal, a dissipar alguns mitos (Tourón & Reyero, 2000), existentes 

em torno da sobredotação. Nesta perspectiva, vários têm sido os autores que procuram elaborar 

instrumentos (Almeida et al., 2000; Castillo, 1998; Cropper, 1997; Veiga & Marques, 2001,1998) e 

modelos (Renzulli & Fleith, 2002; Johnsen, 1997) de identificação apoiados, sobretudo, em 
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aspectos informais de detecção que não apenas aqueles que estão associados a medições (Chan, 

2000; Olszewski-Kubilius, 1998).  

A avaliação psicológica em geral, e a avaliação tendo em vista a identificação de crianças 

sobredotadas, em particular, deve, assim, reunir alguns cuidados (Almeida et al., 1999). Tais 

cuidados orientam-nos para uma avaliação que inclua o máximo possível de informações (multi-

método) e que salvaguarde a sua objectividade. Neste intróito, a avaliação deve contemplar 

diversas dimensões dos sujeitos que não apenas as cognitivo-académicas (multi-dimensional), ser 

efectuada ao longo de diferentes momentos e contextos (multi-temporal e multi-contextual), e que 

recorra a diferentes agentes e informantes-chave (multi-referencial). Todas estas características 

salientam a identificação como um processo e não como uma decisão delimitada a um dado 

momento ou espaço (multi-etápica) (Almeida & Oliveira, 2000).  

Feldhusen (1992) assinala que o propósito da identificação consiste em sinalizar sujeitos 

cuja habilidade, motivação, auto-conceito, interesse e criatividade estão de tal forma acima da 

média, pelo que necessitam de programas especiais adequados às suas necessidades. A maior 

parte dos estudos sobre a identificação de crianças sobredotadas (Clark, 1992; Feldhusen & 

Jarwan, 1993; Hagen, 1980; Tannenbaum, 1983) coincidem numa série de aspectos a ter em 

conta, entre os quais se podem destacar: (i) tratar-se de uma tarefa guiada por objectivos, 

pretendendo sinalizar alunos cujo potencial não está suficientemente estimulado pelo ensino 

convencional; (ii) tanto os indicadores como os instrumentos utilizados na identificação devem 

reflectir o conteúdo dos programas a desenvolver; (iii) deve iniciar-se incluindo tantos candidatos 

quanto possível e recorrendo a informação diversa para evitar o risco de excluir incorrectamente 

alunos que poderiam beneficiar das medidas educativas diferenciadas a implementar; (iv) a 

admissão ao programa deve ser regulada por uma equipa de especialistas que discuta cada caso 

e analise toda a informação disponível; e (v) deve, ainda, proceder-se a uma avaliação contínua 

do programa com o objectivo de validar estratégias e de facilitar uma análise mais polivalente das 

crianças acompanhadas. 

Na mesma linha, Richert (1991) salienta algumas considerações sobre as práticas de 

identificação, numa lógica de defensividade dos programas para as crianças sobredotadas, 

nomeadamente: (i) adoptar uma definição de sobredotação plural que inclua diversas habilidades 

e que enfatize mais o potencial do que a rotulagem; (ii) reconhecer que o propósito da 
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identificação e o desenvolvimento de programas para sobredotados não consiste numa medida de 

elite, mas sim em encontrar e desenvolver o potencial excepcional; (iii) utilizar dados provenientes 

de habilidades intelectivas e não intelectivas, procedentes de diversas fontes de informação, de 

modo a identificar sujeitos com habilidades diversas; (iv) tratar adequadamente os dados 

resultantes da avaliação, procurando evitar-se erros que possam afectar grupos desfavorecidos e 

minoritários, facilitando mais a inclusão do que a exclusão; (v) desenvolver programas que 

estabeleçam um balanço adequado custo-benefício e que sirvam para atender às necessidades 

de uma ampla população de sobredotados com características diferentes; e (vi) promover uma 

adequada formação dos técnicos envolvidos.  

 Em síntese, no que concerne à identificação da criança sobredotada, é fundamental existir 

uma clara articulação de uma tríade de elementos-chave: (i) constructo de base; (ii) 

meios/instrumentos de identificação; e (iii) propostas de intervenção pedagógica (Hagen, 1980; 

Pereira, 1998). Assim, numa primeira instância, deve proceder-se a uma definição clara do que é a 

sobredotação, a partir e com base na qual se define e implementa, num segundo momento, o 

protocolo de avaliação (procedimentos, fontes de informação e instrumentos de medida). 

Actuando numa lógica de avaliar para intervir, o processo de identificação só se afigura concluído 

com o elenco de propostas de intervenção/desenvolvimento ajustadas às aptidões avaliadas e 

sinalizadas. 

 

5.1. Identificação da criança sobredotada: Modelo de Renzulli  

 

Numa tentativa de sistematizar a informação respeitante à identificação das crianças 

sobredotadas, descrevemos mais detalhadamente o modelo RDIM – The Revolving Door 

Identification Model (Renzulli et al., 1981; 1986). 

Este modelo consiste numa metodologia flexível na qual não se verifica uma 

predeterminação de quem são, à priori, os alunos sobredotados. O compromisso com a tarefa, a 

criatividade e a realização de outros tipos de comportamentos sobredotados, são considerados 

mais como os resultados dos programas especiais, do que como condições predeterminadas para 

a entrada no nível mais avançado de enriquecimento (Renzulli, 1986).  
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O objectivo deste modelo é o de operacionalizar a concepção de sobredotação de 

Renzulli (com base no Modelo dos Três Anéis, explanado no ponto “Concepções actuais sobre a 

sobredotação”) num conjunto de procedimentos de selecção de indivíduos para programas de 

intervenção especiais. Sinteticamente, o princípio organizador do modelo passa por proporcionar 

uma grande variedade de experiências de enriquecimento a um conjunto de indivíduos que se 

situem acima da média em termos de aptidão (Renzulli et al., 1981). Com base no desempenho e 

envolvimento desta amostra de sujeitos, é tomada a decisão quanto a quem irá aceder a novas 

oportunidades de enriquecimento, definindo-se ainda em que áreas esse enriquecimento ocorrerá. 

O Revolving Door Identification Model baseia-se em cinco componentes: (i) a avaliação 

dos pontos fortes dos alunos (habilidades, interesses e estilos de aprendizagem); (ii) a 

compactação e modificação do currículo; (iii) o Enriquecimento de Tipo I (actividades de 

exploração geral); (iv) o Enriquecimento de Tipo II (actividades de desenvolvimento em grupo); e 

(v) o Enriquecimento de Tipo III (Investigações individuais ou em pequeno grupo acerca de 

problemas reais) (Renzulli & Reis, 1996). O modelo regista, em paralelo com um sistema de 

enriquecimento de carácter gradual, um processo de action information (informação de acção).  

Atendendo à estrutura do RDIM, num primeiro momento, os alunos sinalizados 

frequentam um programa denominado de Enriquecimento de Tipo I. A sinalização é efectuada 

pelo recurso a testes estandardizados, escalas de nomeação, informações de professores e pais. 

São considerados candidatos todos os alunos que obtenham um desempenho superior a 80 ou 

85% num teste de aptidão geral ou especifica, assim como elementos relevantes nas escalas 

subjectivas de nomeação e de informação. Este programa inicial, contempla uma variedade de 

experiências exploratórias gerais, não ministradas no curriculum regular, pressupondo um amplo 

leque de metodologias diversificadas (conferências, visitas, demonstrações, materiais 

audiovisuais, etc.). Ao nível do Enriquecimento de Tipo II recorre-se a metodologias mais 

específicas com o intuito de desenvolver processos cognitivos e afectivos, englobando habilidades 

de pensamento de nível superior, modelos de investigação e métodos de desenvolvimento 

pessoal e social. A última etapa, denominada Enriquecimento de Tipo III visa fornecer 

experiências de enriquecimento de nível avançado, tendo em conta uma metodologia de 

investigação (individual ou em pequeno grupo) sobre temáticas concretas. Regista-se uma 

estrutura processual que parte da delimitação de um problema e, consequentemente, da 
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adequação de uma metodologia de investigação apropriada com vista ao desenvolvimento de um 

produto. O aluno assume o papel de “investigador de primeira-mão”, pensando, sentindo e 

actuando como um profissional (Renzulli & Reis, 1996). 

A transição entre os diferentes tipos de enriquecimento (ou metaforizando com base no 

modelo, através das portas giratórias) depende das interacções dinâmicas que têm lugar quando o 

aluno desenvolve um elevado grau de interesse acerca do sua área temática de investimento 

(Renzulli, 1986). Este envolvimento deve estar orientado no sentido da produtividade, ou seja, 

conduzindo à elaboração de um produto criativo. A singularidade do RDIM encontra-se patente no 

“processo de informação de acção”. Este preconiza observações de cariz mais lato e abrangente – 

com base nos temas tratados no currículo regular, no decorrer das actividades de enriquecimento 

do tipo I e II, nos comportamentos registados nas actividades extracurriculares e no meio 

circundante em geral. Estas observações são genericamente registadas num formulário 

denominado “mensagem de informação de acção”. 

Os trabalhos desenvolvidos no sentido de avaliar a eficácia deste modelo e o grau de 

satisfação dos elementos envolvidos, é encorajador, tal como o revelam os estudos de Cooper, 

1993; Delisle, Reis e Gubbins, 1981; Reis e Renzulli, 1982 (cf. Renzulli, 1994; in Pereira, 1998). 

Genericamente, o modelo tem sido bem aceite por educadores e investigadores no domínio da 

sobredotação (Alencar, 1994; Hallahan & Kaufman, 1982; Hoge, 1988; Renzulli, 1994), podendo-

se inferir as seguintes considerações positivas: (i) o modelo proporciona serviços especiais a um 

número superior de alunos, com uma maior participação por parte dos professores na sala de 

aula; (ii) os programas que restringem o acesso apenas aos 5% melhores da população, podem 

ser igualmente eficazes para outros alunos de elevado potencial, minimizando a tendência elitista 

associada a estas actividades; (iii) os programas tradicionais, embora trabalhem de facto com 

alunos sobredotados, excluem um grande número de alunos com aptidão acima da média, 

capazes de realizações produtivas de qualidade, desde que usufruam das oportunidades e dos 

recursos para tal; e, finalmente (iv) a flexibilidade que caracteriza o RDIM assegura uma 

identificação mais apropriada de alunos com altas habilidades, conduzindo à criação de 

programas adequados à satisfação das as suas necessidades individuais (Renzulli & Reis, 1996). 

Este modelo tem, contudo, algumas limitações Pereira (1998). O facto de possuir um 

sistema complexo de identificação que conduz à sua difícil implementação nas escolas; a 
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incoerência entre os pressupostos teóricos e o nível de implementação prática – fundamenta-se 

num modelo adulto de sobredotação, enquanto que em termos práticos é aplicado a crianças e 

jovens; ou, ainda, o facto da motivação ser considerada um elemento de identificação, o que 

conduz à exclusão de alunos que embora apresentando um baixo rendimento escolar, apresentam 

potencial para o desenvolvimento de comportamentos sobredotados. 

 

Reiterando a ideia de que a sinalização de crianças sobredotadas é uma tarefa meritória 

na qual devem ser investidos esforços que conduzam à sua melhoria gradual, Pereira (1998) 

aponta para a necessidade de se acautelarem três perigos inerentes a qualquer processo de 

identificação de alunos sobredotados: (i) os instrumentos de medida utilizados devem ser 

conformes aos objectivos do currículo, devendo ainda proceder-se a uma avaliação contínua da 

eficácia do processo de identificação assim como do próprio programa; (ii) no processo de 

sinalização deve definir-se um limiar de admissão suficientemente lato que resulte numa estratégia 

de decisão que contemple o menor número de perdas possível; e (iii) a decisão de admissão a um 

programa de sobredotados deve basear-se em juízos clínicos e holísticos, a partir de um estudo 

pormenorizado e compreensivo da cada caso, contrariando a centração excessiva em parâmetros 

estatísticos e matemáticos. 

 

5.2. Identificação da criança sobredotada: Processo e faseamento  

 

Na generalidade, o processo de identificação da criança sobredotada divide-se em duas 

fases principais que se estruturam sequencialmente: (i) screening ou nomeação; e (ii) diagnóstico 

ou selecção (Acereda & Sastre, 1998; Almeida & Oliveira, 2000; Benito, 2003; Feldhusen, 1991; 

Tourón et al., 1998). O principal objectivo da primeira fase é o de encontrar candidatos 

potencialmente elegíveis para um programa de intervenção educativa (Kitano & Kirby, 1986; 

Feldhusen, Asher & Hoover, 1984; Feldhusen & Jarwan, 1993). Esta fase preconiza um rasteio 

inicial, que pretende diferenciar sujeitos sobredotados de sujeitos não sobredotados, recorrendo, 

para o efeito, a procedimentos formais e informais de avaliação. Por seu turno, a fase de 

diagnóstico assenta num tipo de enfoque mais específico e individual de identificação, cuja 

finalidade principal consiste em determinar as capacidades e destrezas próprias do sobredotado, 



Capítulo 1 – Avaliação e Atendimento de Crianças com Características de Sobredotação 

 

46 

 

ou seja, definir o seu perfil (Acereda & Sastre, 1998; Pereira, 1998; Reis, 1989; Renzulli, 1990; 

Sattler, 1992). 

Na fase de screening pretende-se encontrar crianças potencialmente sobredotadas que 

possam requerer uma intervenção educativa distinta ou especial. Consiste meramente num 

despiste inicial, dado que a comprovação de potenciais características de sobredotação será 

efectuada numa fase seguinte, devendo por isso ser considerada uma etapa inclusiva ampliando 

as possibilidades de selecção a um vasto numero de sujeitos e reduzindo, consequentemente, a 

possibilidade de deixar de fora aqueles que poderiam ter beneficiado das ajudas educativas 

diferenciadas. Neste sentido, é preferível que se produzam falsos positivos (sujeitos nomeados 

como possíveis sobredotados mas que, posteriormente, no processo de diagnóstico, não se 

confirmam como tais) do que falsos negativos (sujeitos cujo potencial foi considerado normal 

quando, na realidade, não o era). Relativamente a este aspecto, Renzulli e Fleith (2002), 

defendem que esta fase pode considerar 10 a 20% da população escolar ou mesmo a totalidade 

desta, sob a égide de uma filosofia de lançamento de uma rede de malha larga (“Throwing a wide 

net”) (Feldhusen & Jarwan, 1993; cf. Pereira, 1998). Deve ser ainda preocupação dos 

investigadores a não exclusão de alunos pertencentes a extractos sócio-culturais mais 

desfavorecidos e que não apresentem um bom rendimento académico (Miranda, 2003; Pereira, 

1998). 

 Em suma, a função das actividades de screening consiste em criar um pool de possíveis 

candidatos para a fase seguinte, a identificação. Para guiar a planificação das actividades no 

sentido de atingir este objectivo, sugere-se a adequação dos seguintes princípios: (i) critérios 

múltiplos; (ii) formação dos técnicos envolvidos no processo de sinalização; e (iii) utilização de 

instrumentos de avaliação apropriados ao screening, que sejam fiáveis e válidos (Benito, 2003; 

Feldhusen & Jarwan, 1993).  

A utilização de critérios múltiplos tem como objectivo incluir tantos candidatos quanto seja 

possível. A maior parte dos autores advoga por um carácter preferencialmente inclusivo de 

screening, possível tendo em conta um conceito igualmente amplo de sobredotação (Clark, 1992; 

Feldhusen, 1989). Para atingir este objectivo, é conveniente estabelecer pontos de corte pouco 

exigentes e eleger os candidatos que cumpram os valores de corte em algum dos critérios 

empregados ou numa combinação deles (Borland, 1989). Por outro lado, para que os processos 
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de screening aumentem a sua efectividade é necessário, igualmente, cuidar da formação dos 

técnicos envolvidos. Este é um ponto capital, especialmente ao nível das nomeações dos 

professores, cuja eficácia está longe do desejável caso estes não possuam informação e 

capacidade de análise acerca dos objectivos do processo e das características que se devem 

observar nos alunos (Hoge & Cudmore, 1986). 

Finalmente, temos de assinalar a importância de seleccionar instrumentos e escalas 

apropriadas, estratégia particularmente difícil dada a quase inexistência de medidas com 

características psicométricas ajustadas à tarefa. O aspecto mais importante que interessa 

acautelar, refere-se à consonância entre procedimentos e instrumentos com a dimensão de 

sobredotação definida, que devem, ainda, apresentar uma componente lógica de interface com a 

natureza da ajuda educativa a empregar. Geralmente, nesta fase, recorre-se aos registos 

escolares para obter informação, juntamente com dados procedentes de testes de inteligência de 

aplicação grupal, de rendimento académico, entre outros. Junto com estes dados, podem ainda 

conjugar-se informações provenientes de nomeações efectuadas por professores, pais, pares e 

pelo próprio (Benito, 2003; Pereira, 1998; Tourón et al., 1998; Verhaaren, 1991). 

Uma vez determinado o grupo de possíveis candidatos, terá de se avançar para uma fase 

de diagnóstico mais preciso, que permita, finalmente, seleccionar os sujeitos que beneficiarão de 

medidas educativas especiais. O objectivo da avaliação diagnóstica consiste em estabelecer uma 

linha-base a partir da qual se analisará o desenvolvimento individual da criança, tanto em termos 

de conhecimento como de comportamento, visando obter uma compreensão suficientemente 

ampla, de forma a adequar a resposta educativa mais eficaz (Benito,1990). Para fazê-lo é 

necessário implementar todo um processo de medida individual das características mais 

relevantes, contemplando múltiplos procedimentos, instrumentos e métodos. Benito (2003) 

recomenda o recurso a entrevistas com pais, professores e a própria criança; observação; 

questionários; listagens ou testes estandardizados, nomeadamente. Tal como ficou referido, a 

identificação requer um enfoque abrangente, congruente com o conceito multi-dimensional, 

assumido pelas teorias mais recentes de sobredotação. Dentro desta perspectiva, Almeida e 

Oliveira (2000) listam um conjunto amplo de instrumentos que servem os objectivos de 

identificação destes alunos: (i) provas psicológicas estandardizadas na área cognitiva; (ii) provas 

académicas de incidência curricular; (iii) escalas de observação para pais e professores; (iv) 
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redacção de ensaios breves; (v) inventários e testes de criatividade; (vi) grelhas para entrevistas 

de anamnese; (vii) apreciação de produtos no domínio das artes; (viii) escalas de auto-avaliação; 

(ix) grelhas de observação directa da realização; (x) relatos sobre “histórias de aprendizagens”; e 

(xi) escalas de motivação e de ocupação de tempos livres. 

Um aspecto importante ainda a considerar acerca desta fase, prende-se com o facto de 

que a avaliação, para além de permitir a tomada de decisão sobre os possíveis candidatos a 

programas específicos, deve também oferecer informação relevante para que educadores, 

orientadores e pais possam planificar mais adequadamente as suas práticas educativas 

quotidianas. 

 

5.3. Os instrumentos de medida no processo de identificação 

 

Devido à diversidade de domínios em que as crianças sobredotadas podem ser 

identificadas, não é de admirar que várias fontes de informação tenham de ser utilizadas para 

sinalizar esta população específica. George (1997) refere que estas fontes podem ser 

categorizadas em três grandes áreas: (i) uso de rating scales e checklists; (ii) a administração de 

diferentes medidas/testes estandardizados; e (iii) o recurso a informações dos professores. Na 

mesma linha, Verhaaren (1991) agrupa os recursos utilizados na identificação, em três grandes 

categorias: (i) psicométrica: testes de inteligência, de criatividade e de rendimento; (ii) de conduta: 

questionários e inventários para pais, professores e alunos e inventários biográficos; e (iii) de 

rendimento: análise de trabalhos e produtos do sujeito. Por norma, recorre-se a uma combinação 

dos vários recursos mencionados. A título ilustrativo, apresenta-se no quadro 2 uma categorização 

dos métodos de identificação da sobredotação, mais frequentemente utilizados nos Estados 

Unidos. 
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Quadro 2: Métodos frequentes na identificação da sobredotação (Eggen & Kauchack, 1994) 

 

Métodos 
 

Frequência 

• Nomeações de Professores 

• Testes de Execução 

• Testes de Inteligência 

• Notas escolares 

• Nomeações pelos pares 

• Auto-nomeações 

• 91% 

• 90% 

• 89% 

• 50% 

• 6% 

• 6% 

 

Em suma, o processo de identificação da criança sobredotada deve contemplar a eleição 

de critérios flexíveis e múltiplos. Tal como sustenta Scheifele (1964, cf. Lombardo, 1997) para que 

um programa de identificação seja suficientemente válido, é necessário ter em conta a criança na 

sua totalidade. Esta “totalidade” é melhor conseguida pela diversificação de instrumentos de 

avaliação, domínios avaliados e agentes de avaliação. 

 

Apesar das críticas já apresentadas em relação ao uso dos testes de inteligência como 

critério único, todos os programas para sobredotados necessitam de alguma medida de 

inteligência (Davis & Rimm, 1994), ainda que não se tenha operado um acordo claro relativamente 

ao limite a partir do qual é considerada a sobredotação. Ainda que as concepções mais recentes 

de sobredotação e inteligência façam apelo a modelos multidimensionais, os testes geralmente 

usados na identificação de crianças sobredotadas referem-se a medidas de inteligência geral 

(Perleth et al, 1993), consistindo num sistema clássico de identificação (Khatena, 1982). Gottfried 

et al. (1994) salientam que se reconhece a emergência de novas medidas cognitivas para avaliar a 

inteligência, contudo, novos métodos carecem de critérios psicométricos adequados em termos de 

fiabilidade e validade. 

Relativamente ao uso de testes estandardizados, pode considerar-se a existência de duas 

modalidades de administração: colectiva e individual. Os testes de aplicação colectiva, constituem, 

de uma forma geral, bons meios de despistagem embora a sua eficácia seja questionada dada a 

discrepância entre os seus resultados, comparativamente com os dos testes de aplicação mais 
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individualizada. A este propósito, Sattler (1992) refere que os testes colectivos de inteligência 

tendem a diminuir os valores de QI e subestimam, muitas vezes, as capacidades intelectuais de 

muitas crianças sobredotadas. Relativamente às escalas de inteligência de aplicação individual, 

estas salientam-se como o meio mais adequado para a identificação de crianças sobredotadas, 

com especial incidência no domínio intelectual. Potencialmente, estas escalas permitem: (i) uma 

efectiva compreensão das aptidões cognitivas; (ii) boas qualidades psicométricas e bons 

preditores da realização académica; e (iii) durante a administração, a observação de aspectos 

qualitativos do funcionamento do indivíduo, úteis para a compreensão do seu perfil geral (Pereira, 

1998; Sattler, 1992). Alguns dos principais testes de inteligência geral mais referenciados e 

empregados nos processos de identificação são as escalas de Wechsler e de Standford-Binet, na 

fase de diagnóstico, e por conseguinte de aplicação individualizada, e as Matrizes Progressivas de 

Raven, o OTIS-Lennon Mental Ability Test (O-LMAT) e o Slosson Intelligence Test (SIT), na fase 

de screening, para uma modalidade de aplicação colectiva. 

Para além destas medidas de inteligência, podem ainda considerar-se outros testes que 

se dedicam a uma análise mais fina das capacidades do sujeito, recorrendo a uma avaliação de 

aptidões específicas. Estes instrumentos avaliam diferentes aptidões e capacidades do sujeito, 

sendo especialmente adequados para medir talentos específicos e permitindo uma avaliação mais 

individual dos processos cognitivos usados na realização do teste (Sousa et al., 2002). Para 

Genovard e Castelló (1990) estes testes possibilitam uma informação completa sobre o perfil do 

sujeito, ainda que sejam mais complexos de aplicar pois requerem mais tempo e são mais 

exaustivos. Neste domínio, alguns dos testes disponíveis em Portugal são a PMA – Primary 

Mental Abilities, a GATB – Bateria de Testes de Aptidões ou a BPRD – Bateria de Provas de 

Raciocínio Diferencial, entre outros. Pode ainda recorrer-se a instrumentos que avaliem outro tipo 

de aptidões mais específicas em domínios relacionados com o talento musical, a capacidade 

mecânica, a inteligência social, a aptidão artística, etc., embora o nosso País não apresente, 

ainda, grandes possibilidades concretas a tal avaliação. 

Tendo por base o conceito de sobredotação de Renzulli que adoptamos neste trabalho, 

não podemos descurar uma importante variável da identificação da sobredotação: a criatividade. A 

partir dos trabalhos de Guilford (1967,1986) e Torrance (1966, 1984, 1986) instituiu-se a 

criatividade como um indicador independente da capacidade intelectual, requerendo uma medida 
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específica (Genovard, 1982). O instrumento de medida mais frequentemente utilizado para este 

efeito é o Teste de Pensamento Criativo de Torrance, que permite avaliar os quatro factores que 

compõem a criatividade: (i) fluidez: produção de um grande número de ideias; (ii) flexibilidade: 

apresentar grande flexibilidade de resposta; (iii) originalidade: exibir ideias inusuais; e (iv) 

elaboração: desenvolver ideias com detalhe (Torrance, 1984). 

Apesar de não se afigurarem medidas formais muito recorrentes, alguns autores salientam 

ainda um outro tipo de testes estandardizados, vulgarmente denominados como testes de 

realização. Globalmente, são instrumentos baseados no rendimento académico dos sujeitos, 

sendo portanto úteis para a identificação individualizada de talentos académicos, já que são 

medidas estreitamente relacionadas com os conteúdos curriculares. Acereda e Sastre (1998) 

indicam como testes mais representativos a este nível o SAT – Standarized Achievement Test, o 

Iowa Test for Basic Skills e o SAT – Stanford Achievement Test, medidas que não existem no 

nosso País.  

 

5.3.1. Agentes e fontes de informação 

 

Tal como sinalizado anteriormente, a literatura especializada sugere que, de acordo com 

as evidencias teóricas e praticas, se levem a cabo processos de identificação de carácter 

multidimensional, tratando se ser fiel a um conceito amplo de sobredotação que permita o acesso 

a ajudas diversas, ao maior número de sujeitos possíveis (Feldhusen, 1989; Feldhusen, 1992; 

Feldhusen & Jarwan, 1993; Mönks et al., 1986; Richert, 1991; Treffinger & Feldhusen, 1996). 

Formando parte deste sistema de identificação, importa ainda analisar as características e a 

importância do papel de diferentes agentes e fontes de informação, relativamente à sua eficácia e 

eficiência na sinalização e identificação de crianças sobredotadas. Estes critérios, considerados 

complementares às provas de cariz mais objectivo e não uma informação confirmatória dos 

mesmos (Richert, 1991), reportam-se a elementos sobre actividades, atitudes, interesses, entre 

outras características individuais e vertentes do comportamento. Podemos catalogá-las da 

seguinte forma: informações dos professores, informações dos pais, nomeações dos pares e 

escalas de auto-relato. 
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Os professores, face à incidência de características de sobredotação nas aprendizagens e 

vivências escolares, desempenham um importante papel na sinalização e no apoio a estes alunos 

(Quattrochi, 1974; Wolfle, 1989). Contudo, a avaliação efectuada pelos professores persiste como 

uma questão que tem provocado controvérsia na literatura: os professores identificam ou não 

correctamente os alunos sobredotados? (Gagné, 1994; Hoge & Cudmore, 1986). 

São numerosos os estudos que demonstram a inadequação das sinalizações efectuadas 

pelos professores. Gear (1976) efectuou uma revisão de cinco estudos empíricos, cuja conclusão 

geral indicou uma precisão relativamente pobre dos professores na identificação de crianças 

sobredotadas. Alguns autores, constataram ainda que ao comparar alunos identificados por 

professores com alunos identificados por intermédio de testes estandardizados, o acordo 

encontrado é mínimo (Baldwin, 1962; Jacobs, 1971; George, 1979). Hoge e Cudmore (1986), 

numa revisão de 22 estudos empíricos desde 1959 até 1983, tendo em conta nomeações de 

professores e como critérios de referência outros instrumentos, concluíram que os resultados 

desta análise reportam um índice de eficiência (percentagem de êxito nas nomeações dos 

professores) de 4 a 78%, com um valor médio de 36%. Mais recentemente, Sattler (1992), Benito 

(1994), Richert (1991) e Falcão (1992), apresentam estudos que também demonstram a 

fragilidade das nomeações realizadas pelos professores.  

Investigações nacionais, cujo enfoque se organizou em torno das percepções e 

sinalizações dos professores no âmbito da sobredotação (Almeida et al., 2001; Almeida & 

Nogueira, 1988; Melo, 2003; Miranda, 2003; Santos, 2001; Silva, 1992; Veiga et al., 1996; Veiga & 

Marques, 2001) sugerem que estes se centram em demasia na observação e registo de 

capacidades tendo por referência áreas de realização escolar ou a valorização de requisitos 

inerentes à motivação, aprendizagem e cognição. De igual forma, num estudo luso-brasileitro 

levado a cabo por Mettrau e Almeida (1996), evidenciou-se um predomínio de respostas que 

apontavam para aspectos estritamente intelectuais, sendo menos enfatizadas as áreas motoras e 

artísticas, assim como as habilidades sociais. Face ao exposto, depreende-se que a delimitação 

da inteligência e da sobredotação, como um conjunto alargado de habilidades ou aptidões, não 

parece ainda ter passado para as concepções dos profissionais do ensino e da educação (Melo, 

2003), que prosseguem com uma visão monolítica da sobredotação na qual se negligenciam os 

talentos em áreas especificas e a criatividade (Almeida & Nogueira, 1988).  
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Na actualidade, considera-se que os professores são capazes de identificar alunos 

sobredotados de um modo eficaz, quando se lhes proporciona instrumentos adequados. Assim, as 

avaliações dos professores constituem uma informação valiosa, desde que se privilegie uma base 

metodológica comparável à dos testes estandardizados de inteligência (Ashman & Vukelich, 1983; 

Egan & Archer, 1985). Hany (1993) atesta que se não existe acordo entre as nomeações dos 

professores e os resultados de medidas estandardizadas, este facto deve-se mais a uma pobre 

validade de constructo, do que a uma carência de fiabilidade destes sinalizadores. 

Neste sentido, Hoge e Cudmore (1986) propõem três condições para que se possa utilizar 

com maior validade as informações dos professores: (i) devem ter acesso a uma preparação 

prévia adequada, devendo estar familiarizados com o propósito do processo de identificação 

assim como com os instrumentos empregues; (ii) devem ser criadas medidas de avaliação 

estandardizadas com propriedades psicométricas válidas e fiáveis, para que possam objectivar os 

seus juízos e opiniões; e (iii) devem ser utilizados em combinação com outros instrumentos de 

avaliação. Se não se acautelarem estes princípios, tal como aponta Pereira (1998) “é obvio que os 

professores continuarão a ser sinalizadores pouco eficazes e as suas nomeações serão pautadas 

por um conjunto diversificado de clichés inúteis” (p. 134). 

Apesar dos prós e contras assinalados, as nomeações dos professores instituem-se como 

um dos métodos mais comuns no processo de identificação. Podem elencar-se alguns 

instrumentos relevantes neste domínio, resultantes do esforço de construção e validação de vários 

investigadores portugueses, nomeadamente: ISCED – Inventário de Sinalização da Criança 

Excepcionalmente Dotada (Pereira, 1998a,b); BISAS/T – Bateria de Instrumentos para a 

Sinalização de Alunos Sobredotados e Talentosos (Almeida & Oliveira, 1998; Almeida et al., 

1999); e a ERPAS – Escala de Representações dos Professores acerca da Sobredotação (Veiga 

& Marques, 1998), entre outros. 

  O processo de avaliação e diagnóstico psicológico das crianças sobredotadas deverá 

passar, também, pelos pais. Estes devem ser assumidos como participantes privilegiados e 

interlocutores válidos no processo de levantamento e recolha de dados, no sentido de um melhor 

conhecimento das características específicas destas crianças (DaSilva, 2000). Não obstante os 

condicionantes inerentes à subjectividade e aos erros inferenciais, as suas opiniões, 

representações e informações devem ser tidas em conta, devido ao posicionamento contínuo que 
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detêm na vida da criança (Candeias et al., 2003), o que lhes faculta condições de excepção para 

informar acerca das capacidades e habilidades que os filhos apresentam (Tourón et al., 1998). 

Tais dados deverão constituir um dos pontos de referência para estruturar a intervenção com a 

criança, assim como envolver a família e a escola nessa mesma intervenção. 

Consultando os estudos da área, registam-se posições contrárias relativamente ao uso 

das informações parentais. Trost (1993) afirma que este tipo de informações não constituem 

preditores válidos do rendimento escolar. Observa-se frequentemente uma tendência para a 

sobre-estimação ou exagero (Trost, 1993) ou, num outro extremo, uma certa sub-estimação por 

desconhecimento ou por falta de atenção aos sinais de sobredotação e talento (Davis & Rimm, 

1994). Ocorre, não raras vezes, persistir uma imagem generalizada de que os pais são pouco 

objectivos, estando os seus julgamentos claramente enviesados (Robinson, 1996). De facto, os 

pais estão sujeitos a uma dinâmica inferencial, que se expressa nas concepções implícitas que 

detêm acerca do que é e como se caracteriza a sobredotação. 

Inversamente, outros estudos indicam que os pais podem ter um êxito razoável na 

identificação da sobredotação (Jacobs, 1971; Ciha et al., 1974). Tal como asseguram Genovard e 

Castelló (1990) os pais são uma fonte de informação bastante fiável, especialmente no que se 

refere a aspectos desenvolvimentais e comportamentais. Na mesma perspectiva, num estudo 

levado a cabo por Freeman (1991), as conclusões apontam os pais como bons sinalizadores, já 

que se verificou uma clara correspondência com as sinalizações efectuadas por medidas mais 

objectivas de avaliação. Registaram-se, contudo, alguns enviesamentos relacionados com o 

género e com problemáticas sócio-emocionais. 

Em suma, os elementos supra-referidos vêm confirmar a necessidade de se organizarem 

formas de sensibilização e de informação aos pais, visando a diluição dos mitos existentes para 

uma sinalização mais eficaz. Convém ainda assinalar, que este repto só será possível mediante o 

envolvimento da comunidade científica na construção e validação de instrumentos fiáveis de 

avaliação, já que a maior parte dos instrumentos publicados apresentam um carácter meramente 

experimental. Como referência neste domínio, podem consultar-se alguns exemplos de 

questionários elaborados por Lombardo (1997), patentes no livro “Necessidades Educativas del 

Superdotado”, cuja finalidade consiste em guiar a observação dos pais tendo em conta 

indicadores possíveis de sobredotação/precocidade. 
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Temos, ainda, as “nomeações pelos pares”, frequentemente utilizadas numa fase de 

screening (Davis & Rimm, 1994). Aqui, basicamente, pergunta-se aos alunos quem, de entre os 

seus companheiros, apresenta uma série de características especiais. Revelam-se especialmente 

úteis na identificação de características de liderança e de criatividade (Richert, 1991) ou de 

socialização (Tuttle, 1988), não parecendo apresentar bons resultados na sinalização de 

habilidades matemáticas e linguísticas (Acereda & Sastre, 1998).  

Apesar de não constituir uma tarefa metodologicamente complexa, a elaboração deste 

tipo de instrumentos carece de alguns cuidados, nomeadamente: (i) determinar as características 

a avaliar, ou seja, delimitar o propósito da nomeação; (ii) ter em conta o nível escolar de aplicação, 

dado que crianças pequenas parecem ter dificuldade em identificar capacidades ou atributos nos 

seus companheiros; e (iii) a formulação de perguntas pode ter um estilo directo, encoberto ou em 

forma de jogo (Davis & Rimm, 1994). 

Ainda que o uso deste tipo de nomeações se tenha generalizado tendo em conta um 

processo de identificação multidimensional, apenas existem estudos sobre a fidelidade e validade 

desta fonte de informação como instrumento de screening (Gagné, 1989). No que respeita à 

fidelidade, Gagné e cols. (1993) assinalam que a principal causa de variabilidade no acordo entre 

nomeações de pares está no tipo particular de talento avaliado. Assim, existe um maior consenso 

na identificação de talentos intelectuais, físicos, artísticos e académicos, enquanto o acordo se 

apresenta baixo no que respeita a habilidades sócio-afectivas e interpessoais.  

Alguns estudos neste domínio alertaram, contudo, para um viés relativamente ao género. 

Gagné (1993) concluiu que, no geral, os rapazes tendem a ser identificados mais frequentemente 

como sobredotados ou com algum tipo de talento, do que as raparigas. Da mesma forma, 

Guenther e Freeman (2000) referem um estudo realizado no Canadá, no qual os alunos 

nomearam de forma distinta rapazes e raparigas. Às raparigas foram maioritariamente atribuídas 

características sociais, artísticas e de linguagem, enquanto que os rapazes foram destacados por 

competências nos domínios técnico, mecânico e físico. Estes resultados apontando para a 

persistência de algumas estereotipias sociais. Para além do referido, uma limitação importante que 

se deve ter presente nas nomeações por pares é a tendência das crianças para nomear aqueles 

colegas que afectivamente lhes estão mais próximos, vulgo amigos.  
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 Finalmente, podemos referir as “escalas de auto-relato” em que se pergunta aos próprios 

alunos se se consideram, a si mesmos, especialmente salientes em alguma área, justificando o 

porquê desses talentos ou características especiais. Este tipo de instrumentos permitem 

preencher a lacuna que existe na avaliação de habilidades ou condutas excepcionais que não se 

manifestam perante outras pessoas ou aquelas que são dificilmente quantificáveis em provas 

psicométricas, nomeadamente elementos de ordem motivacional ou atitudinal. 

Para Beltrán e Pérez (1993) as escalas de auto-relato são instrumentos mais adequados 

para alunos mais velhos, dado que estes apresentam competências mais adequadas para avaliar 

as próprias capacidades e habilidades. Neste âmbito, Renzulli (1984) refere que é uma 

metodologia particularmente recomendável para alunos de níveis de ensino secundário e superior. 

Existem dados contraditórios quanto à utilidade deste tipo de instrumentos. Alguns 

estudos confirmam o seu valor preditivo relativamente às características de liderança, enquanto 

outros assinalam a alta frequência de falsos positivos (Gagné, Bégin & Talbot, 1993). Genovard e 

Castelló (1990) consideram que as escalas de auto-relato possuem uma validade aparente dado 

que não geram diferenças entre sujeitos de alto rendimento e sujeitos normais. Não obstante, este 

método proporciona informação valiosa sobre a motivação intrínseca e os interesses dos 

sobredotados (Richert, 1991). 

 

 

6. A Identificação precoce da sobredotação 

 

Tendo em conta que a temática de estudo desta investigação se centra em torno da 

avaliação psicológica para a entrada antecipada no 1.º Ciclo do Ensino Básico e, por conseguinte, 

na identificação precoce de crianças com sinais de sobredotação/talento, iremos sistematizar a 

literatura relativamente à identificação precoce da sobredotação. Como já apontamos atrás, a 

precocidade é um fenómeno independente da sobredotação e talento. A sua natureza não 

corresponde a uma determinada configuração intelectual, dado que se trata de um fenómeno 

essencialmente evolutivo (Tarrida, 1997).  

As teorias do desenvolvimento apontam a idade dos seis/sete anos (transição entre o 

período pré-operatório e o período operatório-concreto, segundo a perspectiva de Jean Piaget, 



Capítulo 1 – Avaliação e Atendimento de Crianças com Características de Sobredotação 

 

57 

 

1952), como a mais favorável para se iniciar a aprendizagem formal. No entanto, os teóricos 

nunca consideraram este período como um limite rígido, dado que face à norma existe sempre a 

possibilidade de ocorrer algum desvio. É do acordo geral que o desenvolvimento cognitivo segue 

determinados estádios, com ritmos e etapas constituintes de uma maturidade normal. Existem, 

contudo, diferenças individuais relativamente ao ritmo de desenvolvimento: alguns sujeitos 

manifestam um ritmo mais lento, atrasos do desenvolvimento, enquanto outros apresentam um 

ritmo mais acelerado, sendo que este é o caso da precocidade.  

Este facto encontra-se também patente na teoria biológico-evolutiva. Esta corrente 

defende que as diferenças individuais de habilidade implicam que alguns membros de uma 

espécie realizem certas acções melhor do que outros, sendo que as referidas diferenças são 

necessárias para o processo de selecção natural e, em última instância, para a sobrevivência da 

espécie (Lewis & Michalson, 1985). Segundo Tolan (1989, in Silverman, 1996), pode mesmo 

considerar-se uma situação de “dessincronia do desenvolvimento”, dado que certas crianças 

estão, frequentemente, em etapas diferentes de desenvolvimento de forma simultânea, operando 

uma dessincronização com os demais da mesma idade. A este respeito, Terrassier (1993, 1994b), 

refere que nos casos de excepcionalidade podem coexistir diferentes ritmos maturativos desde o 

nascimento até à finalização da adolescência. A essência deste fenómeno salienta que o nível de 

desenvolvimento intelectual se situa, global ou parcialmente, acima do desenvolvimento social ou 

emocional destes sujeitos. Ou seja, estes podem manifestar comportamentos próprios de idades 

superiores em actividades intelectuais, mas tendem a comportar-se de forma congruente com a 

idade cronológica no que se refere a respostas emocionais ou sociais. A maturidade global destes 

sujeitos pode, igualmente, caracterizar-se por precocidade em certas dimensões e atrasos de 

maturação noutras.  

Na perspectiva da educação inclusiva, as diferenças devem ser reconhecidas e aceites 

com o fim de beneficiar todos e, não somente, alguns. Robinson (1996), observou que a literatura 

sobre o desenvolvimento precoce esteve, ao longo dos anos, especialmente focalizada em 

crianças com problemas de aprendizagem/desenvolvimento. Apesar de se verificar uma maior 

incidência de recursos da sociedade ocidental para a identificação, avaliação e atendimento a 

crianças com défices vários, não podemos esquecer que os sobredotados estão contidos no 

TODO que compõe as necessidades educativas especiais. Portanto, eles também devem fazer 
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parte das nossas preocupações no sentido de um adequado desenvolvimento integral das suas 

potencialidades e interesses, em prol da promoção de possíveis contribuições significativas ao 

bem da sociedade em geral. 

 

6.1. Abordagem desenvolvimentalista da sobredotação 

 

Face ao nosso estudo empírico, importa-nos destacar os elementos da abordagem 

desenvolvimentalista da sobredotação. Marcando uma ruptura com as bases teóricas e 

metodológicas das abordagens psicométrica, cognitivista e neuropsicológica, esta perspectiva 

desenvolvimental entende o talento não como um traço estável mas como um conjunto de 

competências decorrentes das interacções entre o sujeito e o seu meio. Neste sentido, a 

sobredotação é o produto de uma interacção de sistemas que envolvem a motivação, o afecto e a 

cognição, sendo também importante que se verifique uma acomodação do meio às solicitações da 

criança para que ela desenvolva todo o seu potencial (Pereira, 1998).  

Ao longo do ciclo vital, a sobredotação pode assumir diferentes configurações, 

contrariando uma concepção definitiva e imutável, assente na visão mitológica de que a uma 

criança sobredotada corresponderá um adulto eminente. Sendo assim, estas teorias adoptam uma 

metodologia de investigação baseada em critérios qualitativos ou naturalistas, que frequentemente 

contemplam perspectivas longitudinais (Albert, 1994; Feldman & Goldsmith 1991; Gottfried et al. 

1994), retrospectivas (Bloom, 1985; Gardner, 1996) ou de estudo de caso. Esta mudança de 

paradigma na investigação, poderá potenciar contributos relevantes para a organização do 

conhecimento na área da sobredotação, ao esclarecer questões relativas quer à (des)continuidade 

da inteligência, quer à sinalização dos factores ambientais e pessoais mais relevantes à 

manutenção da excepcionalidade ao longo dos estádios de desenvolvimento, mais 

especificamente da infância à idade adulta. Pereira (1998) defende que o esclarecimento destas 

questões tem implicações imediatas nos processos de identificação e escolarização das crianças 

sobredotadas. Neste âmbito, poderá equacionar-se a possibilidade de se proceder à 

implementação de um diagnóstico precoce com vista à elaboração de planos educativos mais 

adequados às suas características, assim como a adequação dos curricula, por intermédio de 

medidas de enriquecimento ou de aceleração/antecipação escolar.  
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Operando uma síntese integradora dos resultados provenientes da investigação efectuada 

sob o respaldo desta abordagem, podemos elencar as seguintes conclusões: (i) a natureza da 

sobredotação é simultaneamente biológica e experiencial, estando relacionada com características 

cognitivas e personalísticas (motivação, persistência) e com características ambientais, 

proporcionadas pela família e pela escola (Albert & Runco, 1986); (ii) com base no estudo 

retrospectivo de Bloom (1985), observa-se a ausência de um perfil precoce de desenvolvimento 

capaz de conduzir à excepcionalidade na idade adulta, estando esta continuidade dependente de 

factores individuais (cognição, personalidade), colectivos (familiares, sociais, histórico-culturais) e 

de da sorte/acaso, ou seja, depende fundamentalmente do grau de coerência que se estabelece 

entre o potencial do sujeito e o meio (Horowitz & O´Brien, 1993); e (iii) muitos talentos nunca 

chegam a mostrar o seu potencial por falta de recursos envolvimentais, ainda que estes não 

sejam, per se, questões suficientes para a manifestação de altos desempenhos. 

Apesar de se reconhecer a necessidade de se concretizarem mais investigações com 

base em metodologias longitudinais, os estudos existentes neste domínio são em número muito 

reduzido e enfermam de limitações metodológicas, dado que na sua generalidade se dedicam ao 

estudo da sobredotação com crianças em idade escolar e com adolescentes, ignorando as idades 

mais baixas (Pereira, 1998). Decorrente desta limitação, impõe-se uma metodologia longitudinal 

alternativa que abarque o estudo do desenvolvimento infantil desde os primeiros anos de vida. Foi 

também a partir desta constatação que teve origem o interesse e o âmbito de estudo da presente 

dissertação de mestrado, que embora não incidindo especificamente numa base longitudinal, 

pretende contribuir para uma análise exploratória dos indicadores considerados relevantes por 

profissionais da psicologia, para o diagnóstico da “precocidade excepcional a nível do 

desenvolvimento global” (Despacho Normativo 173/ME/91). 

 

Na esteira destes contributos para a compreensão e interpretação do fenómeno da 

sobredotação, historicamente tem prevalecido o posicionamento científico de que a sobredotação 

não é detectável até aos 3 anos de idade (Beltrán & Pérez, 1993). Esta premissa aparece 

incorporada na Acta do Governo dos Estados Unidos, a qual afirma que as crianças sobredotadas 

e talentosas são identificadas no nível pré-escolar e no ensino primário ou secundário, pelas suas 

habilidades ou potencialidades (Thomason, 1981), sugerindo-se que o prognóstico para as 
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crianças sobredotadas será mais favorável quanto mais precocemente a intervenção ocorrer 

(Freeman,1991). Esta situação, no entanto, tem as suas dificuldades, nomeadamente pelo menor 

rigor e validade das avaliações em idades mais baixas. 

Assim, relativamente à validade da identificação precoce, alguns teóricos consideram que 

esta não é fiável, apesar de leituras divergentes. Coriat (1990) e Robinson, Roedell e Jackson 

(1981) demonstraram que as crianças identificadas precocemente e que participaram em 

programas de intervenção, atingiram altos desempenhos no seu potencial. Caso não se proceda 

desta forma, corre-se o risco das crianças não serem estimuladas e, consequentemente, a sua 

sobredotação não chegar a desenvolver-se (Karnes & Johnson, 1990). Nesta linha, os objectivos 

da identificação precoce passariam, por um lado, por proporcionar à criança o enquadramento 

educativo de que necessita e, por outro, desenvolver estratégias de ajuda e orientação aos pais 

(Coriat, 1990). 

No que concerne à idade para se proceder a uma avaliação, para alguns autores pode-se 

falar de sobredotação a partir do primeiro ano de vida, embora somente a partir dos 3 anos se 

observe uma maior capacidade preditiva das provas de inteligência (White, 1971). Benito & Moro 

(2001) crêem que a criança sobredotada deve ser identificada na educação infantil ou no primeiro 

ano da instrução primária. Genericamente, os investigadores apontam a idade entre os 4 e os 8 

anos, como o melhor momento para se proceder à avaliação (Robinson & Olszewski-Kubilius, 

1997; Silverman, 1998). Em contraposição, Castelló (1986, 1988) defende que não podemos falar 

de um diagnóstico fiável de sobredotação até aos 12/13 anos, salientando claros inconvenientes 

na identificação precoce. Estes fazem referência, ao facto de que existe uma baixa predibilidade 

das medidas de QI durante os primeiros três anos de vida. O autor salienta ainda que, neste 

período, é muito difícil diferenciar o que é realmente a sobredotação do que pode ser um talento 

específico ou uma maturidade precoce. Paralelamente, um diagnóstico errado de sobredotação 

poderia ter consequências muito negativas para a criança, dadas as expectativas que se podem 

gerar em seu redor. Em síntese, Castelló (ibidem) advoga por uma identificação mais tardia da 

sobredotação, tendo por base critérios de maturidade neurológica e estabilidade na pontuação dos 

testes.  

Finalmente, no que se refere aos procedimentos gerais de avaliação, pode considerar-se 

que em idades precoces os melhores identificadores são os pais, e os educadores/professores 
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caso a criança esteja integrada na rede de ensino, dado que possuem todo um manancial de 

informação acerca da criança, sendo especialmente importantes para o desenvolvimento ou a 

inibição das suas capacidades e potencialidades, tal como o concebe a teoria 

desenvolvimentalista. O apoio por parte das famílias e dos professores é um factor determinante 

no desenvolvimento do talento das crianças sobredotadas (Albert, 1980). 

 

6.2. Indicadores do desenvolvimento precoce 

 

Os indicadores de sobredotação na primeira infância estendem-se para além dos 

domínios clássicos estabelecidos pela definição norte americana de Marland (1972), ou seja: “(1) 

general intellectual ability, (2) specific academic aptitude, (3) creative or productive thinking, (4) 

leadership ability, (5) visual and performing arts, (6) psychomotor ability” (p. 10). Desta forma, 

estes indicadores englobam ainda competências em áreas relacionadas com a sensibilidade 

social, a expressividade emocional, a capacidade de atenção e memória, as relações sociais e 

familiares, entre outros (Lewis & Michalson, 1985). 

Tal como ficou referido, as crianças sobredotadas não constituem um grupo homogéneo, 

dado que não se pode falar de um perfil unitário de sobredotação. Os especialistas propõem 

amplas listagens de indicadores com o intuito de tentar caracterizar este tipo de crianças. 

Reportando-nos ao período entre os 3 e 5/6 anos, no quadro 3 listamos os indicadores mais 

presentes na literatura (Benito,1996; Papalia, Olds & Feldman, 2001). 

 

Quadro 3: Indicadores do desenvolvimento infantil normal e precoce 

Indicadores do desenvolvimento infantil normal 
(Papalia, Olds & Feldman, 2001) 

 

Indicadores de desenvolvimento precoce 
(Benito, 1996) 

 
• Crescimento físico estável (aparência delgada e 

proporções corporais semelhantes às do adulto) 

• Diminuição do apetite e maior frequência de problemas 

de sono  

• Aparecimento da lateralidade, da força e das 

competências motoras finas e grossas 

• Centração num tipo de pensamento egocêntrico, 

• Desenvolvimento motor e de atenção 

precoces, desde o primeiro dia do seu 

nascimento 

• Capacidade excepcional de atenção, 

observação e memória 

• Geralmente, aprendem a ler autonomamente 

antes de ir para a escola ou num curto 
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embora a compreensão pela perspectiva do outro 

aumente 

• Imaturidade cognitiva: ideias ilógicas acerca do mundo 

• Progressão da memória e da linguagem 

• Maior complexidade do auto-conceito e da 

compreensão das emoções  

• Auto-estima global 

• Desenvolvimento da identidade de género 

• Jogo mais imaginativo, elaborado e social 

• Aumento da independência, iniciativa e higiene 

• Altruísmo, agressão e medos frequentes 

• A família continua a ser o centro da vida social, mas os 

pares tornam-se cada vez mais importantes 

período de tempo  

• Vocabulário avançado e grande interesse pela 

leitura 

• Perguntas exploratórias não se conformando 

com qualquer resposta 

• Grande sensibilidade ao mundo circundante e 

profundas preocupações 

• Desenvolvimento da maturidade perceptiva e 

memória visual precoce 

• Alta capacidade criativa 

• Excepcional capacidade de aprendizagem e 

tendência para avaliar as tarefas da escola 

como lentas e repetitivas 

 

Tomando estas características, o Ministério da Educação em Portugal considera a 

possibilidade dos alunos que revelam uma precocidade global ingressarem um ano mais cedo do 

que é permitido no regime educativo comum (Decreto-Lei 319/91 de 23 de Agosto1, n.º 3 do art. 

6.º). Neste âmbito, parafraseando uma passagem constante da Circular n.º 22/93 de 2/3 da 

DGEBS2, “considerando que a existência de uma “situação de precocidade excepcional” se 

repercutirá, provavelmente, de forma significativa nos comportamentos quotidianos da criança ao 

longo do seu processo de educação formal, sugere-se que, independentemente de avaliações de 

outra natureza, instrução do processo e, portanto relatório, conste uma avaliação de natureza 

fundamentalmente pedagógica a elaborar por técnicos das instituições de educação pré-escolar 

(...)”. O Ministério publicou, para o efeito, uma listagem, que denominou de Indicadores 

Comportamentais (quadro 4), de forma a orientar a tarefa de sinalização e avaliação técnica da 

precocidade excepcional, ressaltando que estes “(...) não devem ser encarados como exaustivos 

nem como uma dimensão excessiva de diagnóstico (...). 

 

 

                                                 
1 As disposições constantes do presente diploma aplicam-se aos alunos com necessidades educativas especiais que frequentam 
os estabelecimentos públicos de ensino dos níveis básico e secundário (art.º 1.º). 
2 Esclarecimento sobre a aplicação do Despacho 173/ME/91 de 23 de Outubro, o qual veio regulamentar o Decreto-Lei 319/91 
mencionado. 
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Quadro 4: Indicadores Comportamentais da Precocidade Excepcional (Circular n.º 22/93) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguindo a linha dos partidários da identificação precoce, os indicadores referidos 

detalham os critérios a recolher no processo de avaliação diagnóstica destas crianças, de forma a 

proporcionar-lhes medidas adequadas ao seu nível de desenvolvimento, assim como a orientar os 

técnicos/educadores envolvidos. 

 

I. Características no Plano das Aprendizagens 

• Vocabulário avançado para a idade e para o nível escolar 

• Apetência pela leitura 

• Domínio rápido da informação e facilidade na evocação de factos 

• Fácil compreensão de princípios subjacentes; capacidade para generalizar 

(conhecimentos, ideias e soluções) 

• Resultados e/ou conhecimentos excepcionais numa ou mais disciplinas 

II. Características Motivacionais 

• Tendência para iniciar as suas próprias actividades 

• Persistência na prossecução das tarefas 

• Empenhamento em atingir níveis de perfeição 

• Aborrecimento face a tarefas de rotina 

III. Características no Plano da Criatividade 

• Curiosidade elevada perante um grande número de coisas 

• Originalidade na resolução de problemas e na relacionação de ideias 

• Pouco interesse pelas situações de conformismo 

IV. Características de Liderança 

• Auto-confiança e sucesso com os pares 

• Tendência a assumir a responsabilidade nas situações 

• Fácil adaptação às situações novas e às mudanças de rotina 

V. Características nos Planos do Juízo Moral e Social 

• Interesse e preocupação pelos problemas do mundo 

• Ideais elevados 

• Juízo critico face ás suas capacidades e às dos outros 

• Interesse marcado por se relacionar com indivíduos mais velhos e/ou adultos 
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6.3. Avaliação do desenvolvimento precoce: Áreas e instrumentos 

 

A reconstituição da história do desenvolvimento da criança e a avaliação de 

comportamentos actuais poderão ser auxiliares preciosos no processo de decisão (Almeida et al., 

1996). Estes elementos são obtidos por intermédio de entrevistas com os pais e pela recolha de 

elementos junto dos educadores/professores. Segundo Robinson (1993), os pais identificam mais 

facilmente a precocidade em domínios que constituem marcos importantes ou dados referenciais 

normativos do desenvolvimento e que são facilmente exteriorizáveis, tais como a linguagem, a 

aquisição precoce da leitura ou a competência matemática excepcional.  

Neste ponto, é necessário que se proceda à elaboração de um guião semi-estruturado de 

questões de anamnese, que permita a recolha de aspectos do desenvolvimento geral e precoce 

da criança. Almeida, Simões, Viana e Pereira (1996) referem quatro domínios do desenvolvimento 

a explorar: (i) cognitivo: privilegiando indicadores relacionados com a atenção, a memória, o 

processamento da informação, a linguagem e a aquisição precoce da leitura/escrita; (ii) 

motivacional: considerando aspectos relativos à persistência, ao entusiasmo, à curiosidade e ao 

interesse por actividades lúdicas e/ou outros domínios de interesse; (iii) sócio-afectivo: incidindo 

em indicadores de maturidade (social e emocional), relacionamento e comportamento social, 

resistência/tolerância à frustração, perseverança nas tarefas, capacidade para lidar com a atenção 

menos individualizada, estabilidade emocional, adaptação, autonomia, etc.; e (iv) outros 

indicadores: procurando recolher elementos relativos aos contextos sócio-familiar e pré-escolar. 

Nestes domínios, a exploração deve abarcar aspectos relativos à estimulação, às expectativas, ao 

relacionamento social com pares e adultos, à atmosfera emocional em casa e à duração, 

qualidade, frequência e metodologias seguidas pelos estabelecimentos de educação pré-escolar. 

Pode ainda recorrer-se a um formato mais formal de avaliação através de diferentes 

questionários. As escalas de Achenbach (Achenbach & Edelbrock, 1978)podem ser um importante 

instrumento para um primeiro levantamento inicial acerca dos indicadores comportamentais da 

criança, permitindo ainda uma avaliação multiaxial da mesma, caso se recorra às diferentes 

escalas adequadas aos vários informantes-chave: Pais - Questionário de Comportamentos da 

Criança (CBCL), Educadores/Professores: Teacher Report Form (TRF) e Inventário de 

Comportamento da Criança – Observação Directa (DOF). 
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Por outro lado, a avaliação precoce das habilidades cognitivas parece mostrar que as 

classificações precoces de QI se apresentam menos estandardizadas, o que se traduz em 

indicadores pouco fiáveis do desenvolvimento futuro (Feldhusen, 1984), comparativamente com 

idades posteriores (Bayley, 1970). Este facto deve-se, essencialmente, às oscilações inerentes ao 

desenvolvimento e à grande labilidade e plasticidade desta etapa desenvolvimental. Tendo em 

conta esta constatação, conclui-se que a identificação de crianças pré-escolarizadas tem ainda um 

carácter provisório (Perleth et al., 1993; Robinson, 1993; Sattler, 1992; Webb & Klein, 1993).  

Contudo, as conclusões da literatura nem sempre apontam directrizes uniformes e 

congruentes entre si, pelo que, para outros investigadores (Rose & Wallace, 1985; Siegel, 1979) 

os resultados obtidos em escalas de desenvolvimento por crianças dos 18 aos 30 meses de idade 

são preditores razoavelmente bons do futuro QI. No manual resultante do trabalho de adaptação 

portuguesa da Escala de Inteligência de Wechsler para a Idade Pré-Escolar e Primária - WPPSI-R, 

Seabra-Santos & Simões (2003) defendem que “ na verdade, podemos admitir que competências 

intelectuais como o raciocínio, a compreensão verbal e a inteligência espacial se desenvolvem de 

tal modo que, a partir dos 3 anos ou 3 anos e meio, podem ser avaliadas através de instrumentos 

semelhantes aos utilizados com crianças mais velhas ou com adultos” (p. 5). 

Para a avaliação do desenvolvimento cognitivo e intelectual utilizam-se: (i) provas 

psicométricas: Escala de Standford-Binet, WPPSI-R, NEMI, Matrizes Coloridas de Raven, Escala 

de Avaliação de Desenvolvimento Mental para Crianças - Griffiths, Desenho da Figura Humana de 

Goodenough, Escala de Competências Cognitivas – ECCOs, entre outras; (ii) provas não 

estandardizadas de seriação, classificação e conservação, baseadas nos referenciais da teoria 

piagetiana: realização de seriações por cores, objectos, imagens; ordenação crescente ou 

decrescente de peças; contagem; etc., constituem alguns dos exercícios que se podem 

implementar. Algumas das provas da WPPSI-R podem ser úteis neste sentido, nomeadamente os 

subtestes quadrados e semelhanças; e (iii) observação do desenvolvimento do “jogo simbólico”: a 

tarefa consiste em observar a interacção livre da criança com uma série de objectos lúdicos 

proporcionados pelo avaliador (ex. lápis, cestos, bolas, etc.). Desta forma, podem-se avaliar 

competências distintas, nomeadamente: descontextualização, descentramento, substituição de 

objectos, integração de acções e capacidade de planificação lúdica (Benito, 1996). 



Capítulo 1 – Avaliação e Atendimento de Crianças com Características de Sobredotação 

 

66 

 

A par das informações relativas à avaliação estandardizada de aptidões e desempenhos 

precoces, podem ainda considerar-se outros indicadores de sobredotação que se traduzem em 

medidas cognitivas tais como a atenção, a memória, a percepção e a curiosidade. Lewis (1975) e 

Fagan e MacGrath (1981) demonstraram que as medidas precoces de atenção e memória podem 

ser consideradas melhores preditores de futuras capacidades cognitivas que os testes de QI. As 

provas mais comummente utilizadas para a avaliação destes indicadores são: o Teste Gestáltico 

Visuomotor de Bender, o Reversal Test e o Teste de Retenção Visual de Benton. 

A inteligência verbal, consubstanciada em indicadores de um desenvolvimento precoce e 

significativo da linguagem, pode traduzir-se num importante sinal de sobredotação. A evidência 

empírica sugere que as crianças sobredotadas são mais precoces na pronúncia das primeiras 

palavras e sons tendo tendência a iniciar autonomamente a leitura, do que as crianças não 

sobredotadas (Lewis & Michalson, 1985). Aliás, muitos educadores citam a habilidade linguística 

como um índice de sobredotação, sendo caracterizada por um vocabulário avançado para a idade, 

o uso significativo da linguagem e a riqueza de expressão, elaboração e fluidez do discurso (Kirk, 

1962; Terman & Oden, 1947). Outra característica de linguagem dos sobredotados inclui uma 

frequência elevada de perguntas (Guilford et al., 1981; Torrance, 1962). Em crianças de idade pré-

escolar, considera-se a capacidade de memorização como um indicador de sobredotação, ainda 

que se reconheça a capacidade linguística como o determinante primário para identificar a 

sobredotação (Lewis & Michalson, 1985). 

Estando a linguagem estreitamente associada às competências posteriores de 

leitura/escrita e, consequentemente, ao sucesso académico, a sua análise deverá ser bastante 

exaustiva, centrando-se nos seus aspectos produtivos (Almeida et al., 1996). Nesta área podem 

incluir-se as vertentes auditivas e fonéticas, a segmentação e reconstrução fonológica, as 

componentes de compreensão receptiva e expressiva, o conhecimento vocabular e a fluência ou 

produção do discurso, o reconhecimento das regras morfológicas e sintácticas e o uso de 

determinado tipo de palavras (ex. substantivos, verbos, artigos, pronomes, etc.) no discurso oral. 

Por outro lado, o desenvolvimento motor é precoce na maioria destas crianças e algumas 

chegam mesmo a apresentar um talento especial ao nível da capacidade física. Terrassier (1990) 

salienta que, genericamente, o desenvolvimento da motricidade grossa é elevado, enquanto que 

ao nível da motricidade fina poderá ser normal. 
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Dado que estas serão as principais habilidades a que se fará apelo no início da 

escolaridade formal, importa analisar os indicadores passíveis de avaliação neste domínio. 

Almeida et al. (1996) sinalizam algumas das funções psicomotoras mais importantes: esquema 

corporal, coordenação, controlo postural e equilíbrio, dissociação de movimentos, habilidade 

manual, estilo motor, lateralidade e estruturação espaço-temporal. No que concerne à percepção, 

capacidade que permite à criança identificar, interpretar e integrar os estímulos em função das 

suas experiências prévias, reconhece-se a existência de três grandes domínios: (i) táctil: explorar 

e identificar objectos; (ii) visual: reconhecer, discriminar e interpretar estímulos visuais; e (iii) 

auditiva: escutar e discriminar sons de tom e sonoridade diferentes. 

A avaliação do desenvolvimento psicomotor e perceptivo deve passar pela recolha de 

elementos junto de pais e educadores, assim como englobar provas estandardizadas. O Guia 

Portage de Educação Pré-escolar (Desenvolvimento Psicomotor), as Escalas Locomotora, 

Audição e Linguagem, Coordenação Olho–Mão e de Realização da Griffiths e os Testes Bender, 

Frostig e de Rey, constituem alguns exemplos possíveis. 

Da mesma forma, nesta avaliação deverão ser consideradas as dimensões afectivas, por 

exemplo a sensibilidade emocional, o auto-conceito e a persistência/motivação. As características 

afectivas devem ser consideradas importantes indicadores da identificação precoce, já que o 

desenvolvimento cognitivo-intelectual não é independente de factores afectivos (Lewis & 

Michalson, 1983). A este respeito, Birns e Golden (1972) constataram que a quantidade de 

satisfação que as crianças demonstravam ao realizar um teste reflectia mais adequadamente as 

suas capacidades posteriores do que as pontuações do próprio teste.  

Os estudos sugerem que as crianças sobredotadas têm, em geral, uma pontuação mais 

alta em medidas de auto-conceito que as crianças normais ou com deficiências (O´Such et al., 

1979) ainda que o seu auto-conceito escolar seja, provavelmente, melhor que o seu auto-conceito 

social. Uma boa adaptação sócio-emocional na etapa pré-escolar é, de resto, uma característica 

das crianças sobredotadas (Lehman & Endwins, 1981). Assim, um sistema afectivo rico, a 

adicionar a um auto-conceito positivo e a um bom ajuste emocional geral, podem ser importantes 

preditores da sobredotação. Por outro lado, a motivação associada ao compromisso pessoal, 

perseverança e orientação para a tarefa face a uma área de talento, representa um componente 
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decisivo da potencialidade, já que se relacionam com a satisfação afectiva e pessoal e, por 

conseguinte, com o ritmo da aprendizagem.  

Uma área de desenvolvimento intimamente ligada ao domínio afectivo reporta-se ao 

relacionamento social. As crianças sobredotadas de nível pré-escolar desenvolvem o 

conhecimento social antes de outras crianças (Austin & Draper, 1981), sendo que muitos estudos 

demonstram ainda, que estas crianças estão tão bem ou melhor adaptadas que as “normais” 

(Miles, 1954). De uma forma sintética, estas crianças podem manter conversações com adultos, 

são sensíveis a questões morais e de justiça, fazem facilmente amigos e são frequentemente 

líderes em actividades de grupo (Benito, 1996). Dentro do seu próprio grupo etário, podem 

apresentar características de algum isolamento social, preterindo os seus pares em função de 

crianças mais velhas ou de adultos. 

 Finalmente, deve a avaliação considerar a autonomia e a criatividade da criança. 

O desenvolvimento da autonomia ajuda a criança a converter-se num membro feliz e 

independente, tal como referencia o Manual do Guia Portage de Educação Pré-escolar 

(instrumento que pode ser utilizado neste âmbito), parecendo que a capacidade da criança 

precoce nesta área é normalmente associada a pontuações médias face à idade cronológica 

(Benito, 1996). Por sua vez, a criatividade é, geralmente, uma competência de excepção nestas 

crianças. Pode ser observada através dos produtos da criança (ex. contos, desenhos, jogos, etc.) 

assim como por questionários específicos ministrados a pais e a professores. Como medida 

padronizada de avaliação do pensamento divergente pode recorrer-se ao Teste Torrance, tanto 

nas suas provas figurativas como verbais. 

 

Em síntese, falando-se de identificação precoce, diremos que a sobredotação, como todo 

o desenvolvimento, se traduz num fenómeno complexo que implica atributos pertencentes ao 

ambiente da criança e que joga com a possibilidade de uma transformação de habilidades com a 

idade. Como afirma Tarrida (1997) os casos de precocidade podem não culminar em 

sobredotação, sendo que, durante a infância, pode existir unicamente um potencial para a 

sobredotação que requer um enquadramento óptimo para o seu desenvolvimento (Lewis & 

Michalson, 1985).  
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A necessidade de proceder a uma avaliação psicológica destas crianças tem vindo a ser 

cada vez mais requerida à medida que, por exemplo, se vão generalizando programas de 

prevenção e intervenção precoce, se vão valorizando as aprendizagens organizadas nesta faixa 

etária ou se possibilita o ingresso antecipado na escolaridade básica (Almeida et al., 1996; Brito, 

2001; Pereira, 1994). Contudo, um inquérito recente realizado a psicólogos portugueses (Seabra-

Santos, 1997), que trabalham em contextos diversos e particularmente com crianças das faixas 

etárias referidas, mostra que a generalidade da avaliação psicológica se centra na área cognitiva, 

recorrendo aos testes de inteligência. Estes dois pontos merecem alguma reflexão. Por um lado 

assiste-se a uma escassez generalizada de instrumentos devidamente actualizados e aferidos à 

população portuguesa (Seabra-Santos, 1998), o que levanta sérias objecções à validade de 

conteúdo dos seus itens e à actualidade dos dados normativos constantes dos manuais. Por outro 

lado, subsistem os testes clássicos e pouco esforço tem sido colocado na criação de testes 

complementares ou alternativos (Sternberg & Kaufman, 1996). Neste intróito, numa leitura 

multifacetada da sobredotação e dos talentos, atendendo-se ainda à “plasticidade” inerente ao 

período de desenvolvimento psicológico em que se encontram as crianças desta faixa etária, deve 

relevar-se que: (i) as pontuações isoladas de QI e a centração em indicadores cognitivos são 

insuficientes para identificar a sobredotação e para predizer o resultado do desenvolvimento em 

diferentes momentos do ciclo de vida; e (ii) a identificação da sobredotação deve considerar 

características individuais da criança, assim como experiências do ambiente e da sua interacção. 

Aliás, para se atender a todas as facetas da sobredotação será necessário combinar 

adequadamente instrumentos de medida e diversas fontes de informação, desenhando a tomada 

de decisões com base num amplo leque de dados, de modo a que se minimize a probabilidade de 

cometer erros de selecção (falsos negativos). 

 

 

7. Sobredotação: Medidas de Atendimento Educativo  

 

Antecipa-se uma inadequação geral da resposta educativa às possibilidades 

desenvolvimentais destes sujeitos, defendendo-se que a igualdade de oportunidades educativas 

para os sobredotados deve ser enquadrada numa óptica de acesso a direitos básicos para todos 
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os cidadãos (Tarrida, 1997). Assim, o sistema educativo português está empenhado em 

reestruturar as escolas no sentido de as tornar verdadeiras comunidades educativas, onde todos 

os alunos possam aprender juntos e onde um sentido de pertença se constitua num verdadeiro 

credo para alunos e profissionais de educação. Esta transformação, que tem subjacentes os 

princípios da filosofia inclusiva, carece de uma operacionalização mais efectiva e concreta das 

práticas educativas, deixando de lado um domínio meramente ideológico e utópico, passando 

também a “incluir” claramente a sobredotação e as suas necessidades. O direito a uma educação 

igual para todos entrelaça-se com o conceito de atenção à diversidade, ou seja, às respostas 

adequadas às distintas necessidades, interesses e capacidades dos alunos (Pérez & Dominguez, 

1997). As necessidades educativas especiais dos alunos sobredotados definem-se pelos seus 

recursos cognitivos (especialmente os que se associam à aprendizagem), pelas suas habilidades 

sociais e, num sentido mais lato, pela sua personalidade. 

Um dos reptos educativos mais marcantes da educação do nosso século consiste em dar 

uma resposta mais efectiva às necessidades dos alunos. Os avanços da teoria e da prática, 

especialmente cristalizados em critérios de ensino eficaz e de aprendizagem significativa, 

originaram uma mudança conceptual relativamente à visão das diferenças educativas individuais. 

Ainda que por vezes se centre num plano meramente ideológico, o actual sistema educativo 

português apresenta-se mais flexível e capaz de apoiar a diversidade que actualmente impera 

entre a população discente. Só uma atitude de maior abertura e aceitação face às diferenças 

individuais conduzirá à institucionalização efectiva de uma “escola inclusiva” (Almeida & Oliveira, 

2000). 

Contudo, é ainda recente o interesse pelo desenvolvimento do talento e do potencial 

humano, sendo que os alunos sobredotados foram, durante largos anos, praticamente ignorados 

do ponto de vista legal e educativo (Wallace, 1988; Freeman, 1988). Sem dúvida que o primeiro 

núcleo que condiciona ou possibilita o desenvolvimento desta atenção é a esfera política, no que 

se refere às suas directivas e normativos legais. À semelhança de outros países, em Portugal 

foram coexistindo diferentes princípios e consequentes práticas, no sentido de uma mudança 

gradual e progressiva (Bairrão Ruivo,1998). Com a publicação da Lei de Bases do Sistema 

Educativo (1986), e a ulterior criação das equipas de educação especial, assiste-se à assumpção 

de uma vontade político-legislativa no sentido da inclusão. A consagração de um suporte legal 
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para organizar o funcionamento do apoio a prestar aos alunos NEE surge com o Decreto-lei 

319/91de 23 de Agosto. Esta lei, que se revestiu de uma importância vital, introduziu conceitos 

inovadores no sentido de potenciar o desenvolvimento de experiências de integração. A temática 

da sobredotação aparece timidamente referenciada no decreto (especificamente no que se refere 

à possibilidade de crianças precoces poderem ingressar antecipadamente na educação formal), 

havendo a necessidade de se proceder a uma leitura de entrelinhas de forma a adequar as várias 

medidas referenciadas ao grupo de sobredotados. Posteriormente, através da emissão do 

Despacho 173/ME/91 de 23 de Outubro, o qual veio regulamentar o decreto-lei mencionado, e da 

Circular n.º 22/93, visando o esclarecimento sobre a aplicação do Despacho 173/ME/91, foram 

clarificadas as directrizes legais para se proceder à requisição do ingresso antecipado na 

Escolaridade Básica do 1.º Ciclo. 

Em 1994, com a consignação da Declaração de Salamanca, da qual o governo português 

é signatário, instituiu-se explicitamente a sobredotação como um grupo a requerer maior 

individualização educativa por parte das instituições e profissionais envolvidos (UNESCO, 1994). 

As disposições constantes do presente diploma, impuseram a aplicação do Despacho Conjunto n.º 

105/97 de 1 de Julho e do Decreto-Lei n.º 115-A/98 de 4 de Maio, permitindo a descentralização 

educativa transferindo, para as escolas, as intervenções diversificadas necessárias ao sucesso 

educativo de todas as crianças e jovens. A legislação produzida conduziu à reformulação dos 

conceitos e das práticas dos serviços de apoio, com base num modelo de intervenção centrado na 

escola e no currículo, e não somente no aluno NEE, tendo em conta as perspectivas defendidas 

pela Declaração de Salamanca. Reforçando princípios de reorganização e flexibilização curricular, 

que em muito contribuem para um adequado atendimento aos sobredotados, esta disposição legal 

implica obrigatoriamente uma maior sensibilização e formação dos profissionais da educação, no 

que se refere a um melhor conhecimento e intervenção com o grupo de crianças sobredotadas 

(Almeida et al., 2003). 

Recentemente, o Despacho Normativo 50/2005 de 9 de Novembro3, instituiu, entre outros 

recursos, a implementação de Planos de Desenvolvimento (especificamente dirigidos a alunos que 

revelem capacidades excepcionais de aprendizagem), entendidos como “o conjunto das 

                                                 
3 Despacho Normativo que regulamenta a implementação dos planos de recuperação, de desenvolvimento e de acompanhamento 
no âmbito da avaliação dos alunos do ensino básico. 
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actividades concedidas no âmbito curricular e de enriquecimento curricular, desenvolvidas na 

escola ou sob a sua orientação, que possibilitem aos alunos uma intervenção educativa bem 

sucedida, quer na criação de condições para a expressão e desenvolvimento de capacidades 

excepcionais, quer na resolução de eventuais situações problema” (art. 5.º). 

É sabido que “a realidade não muda por decreto” mas estas constituem importantes 

regulamentações de base que, com o tempo e o esforço de todos os agentes educativos 

produzirão, certamente, os seus frutos. Parafraseando Almeida e cols. (2002) (cf. Almeida et al., 

2003), “importa encurtar o número de anos para que o investimento nesta área educacional atinja 

a mesma dignidade de outros domínios educativos” (p. 9). 

 

7.1. Tipos e modelos de atendimento educativo 

 

Quando falamos em atendimento educativo a crianças sobredotadas, referimo-nos ao 

leque de estratégias educativas gerais que coexistem, a nível mundial, em diferentes sistemas 

educativos. Claro que tais classificações não devem prejudicar o princípio de que a intervenção 

educativa com sujeitos excepcionais deve ser, forçosamente, desigual e individualizada, ou seja, 

ajustada às suas características (Genovard & Castelló, 1990), visando: (i) a optimização das 

potencialidades da criança sobredotada; e (ii) o resolver de problemas que possam estar 

associados à referida optimização, como: ajustes curriculares, variações na metodologia didáctica, 

incidência nas relações sociais, etc. (Barbe, 1965). 

Por outro lado, nenhuma das estratégias de atendimento educativo que iremos abordar de 

seguida, deve ser tomada como exclusiva na sua aplicação, nem deve surgir isolada das 

restantes. Qualquer sistema educativo que preconize um ensino individualizado e personalizado, 

necessita de ser flexível para permitir os ajustes curriculares que se estimem oportunos (Alonso & 

Benito, 1996). Parece-nos ainda pertinente assinalar que nem todas as crianças sobredotadas 

necessitam da mesma intervenção educativa. Cada criança, após um estudo pormenorizado do 

seu desenvolvimento, deve beneficiar de um programa ou ser sujeita a determinada medida 

educativa, que seja a mais adequada às suas necessidades.  

A nível mundial são reconhecidas várias estratégias educativas ou formas de 

atendimento/intervenção, passíveis de aplicação à criança sobredotada, nomeadamente: (i) 
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aceleração ou flexibilização; (ii) agrupamento; (iii) enriquecimento; e (iv) outras estratégias. Em 

traços gerais, passaremos a fazer uma breve exposição de cada uma delas, deixando para o final 

a caracterização da primeira medida mencionada, a aceleração, dado que será aquela que iremos 

explanar com maior detalhe, por se instituir como uma das medidas mais utilizadas e na qual se 

enquadra a antecipação escolar, objecto do estudo empírico realizado.  

Assim, a medida do “agrupamento” consiste numa estratégia de reorganização educativa 

que permite agrupar os alunos segundo as suas destrezas e capacidades, em oposição ao 

tradicional factor idade, facilitando um programa enriquecido e diferenciado. No sistema educativo 

de alguns países, podem considerar-se três tipos de agrupamento: (i) total: modalidade mais 

extrema que passa pela inserção do aluno em escolas especiais; (ii) parcial: criação de turmas e 

cursos especiais dentro do regime educativo regular; e (iii) flexível: sendo a menos segregadora, 

pode englobar agrupamentos por capacidades, interesses e habilidades específicas. Este tipo de 

agrupamento pode assemelhar-se a uma “aula de apoio” parcial à qual se associa a integração do 

aluno na turma regular, no restante tempo. 

Independentemente da sua tipologia, o objectivo do agrupamento passa por juntar alunos 

detentores de características cognitivas e de aprendizagem semelhantes, com a finalidade de se 

poder articular um currículo e uma metodologia homogénea. Num estudo realizado em vários 

colégios americanos, Gallagher & Crowder (1957) obtiveram uma subida do nível de interesse 

pela escola em crianças sobredotadas, quando inseridas em actividades em que estavam 

presentes outras crianças com as mesmas características.  

Apesar de reconhecida a sua eficácia, a medida não é isenta de alguns problemas, a 

saber: (i) requer uma maior disponibilização de meios humanos e materiais; (ii) a formação dos 

grupos deve realizar-se segundo critérios bem definidos de forma a não misturar características 

distintas de excepcionalidade; e (iii) quando a tendência é o agrupamento em escolas especiais, 

pode gerar-se uma certa segregação social, dado que os alunos só interactuam com pessoas do 

mesmo nível, não generalizando as suas aprendizagens sociais para contextos normalizados. 

Sugere a literatura que, as formas mais parciais e flexíveis de agrupamento, sendo bem 

planificadas e organizadas, podem compensar as dificuldades escolares destes alunos e 

apresentar inconvenientes quase nulos (Tarrida, 1997).  
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Os “programas de enriquecimento” aparecem como sinónimo de individualização 

educativa tendo em conta que os conteúdos, os níveis de profundidade e as actividades, por 

exemplo, se desenham de acordo com as características de cada caso concreto (Renzulli, 1994). 

A estratégia mais generalizada de enriquecimento, consiste em operar uma Adaptação Curricular 

Individual. Esta medida facilita uma maior amplitude temática e nível de complexidade, permitindo 

o ajuste do programa às necessidades individuais de cada aluno, dentro do horário académico 

ordinário. Revela-se uma medida integradora que harmoniza um tipo de ensino personalizado 

tendo em conta as necessidades educativas especiais do aluno sobredotado, sem o separar do 

seu grupo etário e sem sobrecarregar o seu horário lectivo. 

Uma outra possibilidade, a qual tem sido implementada no nosso País essencialmente por 

associações diversas que se dedicam ao apoio deste tipo de alunos e às suas famílias, são os 

Programas de Enriquecimento que se podem levar a cabo tanto dentro como fora do âmbito 

escolar (Ministério de Educación y Cultura, 2000). Esta estratégia consiste no desenho de uma 

série de programas educativos individualizados ou em pequeno grupo, aplicados fora do horário 

lectivo, com a finalidade de potenciar o desenvolvimento integral do aluno. A literatura salienta o 

enriquecimento como o método mais eficaz, ao permitir adequar uma resposta “à medida” das 

características particulares do aluno. Por outro lado, é um tipo de intervenção cara e pouco 

flexível, não sendo passível de generalização, especialmente no caso da Adaptação Curricular 

Individual. 

Estes programas de enriquecimento podem ser complementados por outras medidas 

específicas. Tarrida (1997) assinala os seguintes: (i) tutoria: acompanhamento individualizado por 

um professor; (ii) actividades de grupo na sala de aula: atendendo à heterogeneidade de 

características e interesses dos seus membros, no sentido da promoção de relações sociais, da 

organização do trabalho em função de regras estabelecidas e dos objectivos a atingir pelo próprio 

grupo; (iii) tutoria a desenvolver pelo aluno sobredotado: de forma a auxiliar colegas com 

dificuldades e a desenvolver recursos de comunicação, socialização, desafio e capacidade de 

exposição de diferentes pontos de vista; e (iv) acompanhamento terapêutico: proporcionado por 

profissionais adequados, em caso de desajuste emocional, social, de personalidade, etc., factor 

que aliás pode ser aplicado a qualquer tipo de aluno, detenha ele características de sobredotação 

ou não. 
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Por último, podemos mencionar as medidas de aceleração escolar. Trata-se de um 

sistema de progressão mais rápido do sistema de ensino, adiantando um ou mais anos, com o 

propósito de situar o aluno no nível educativo correspondente ao seu manancial de conhecimentos 

(Pérez & Domingues, 1997). Todos compreendemos que uma criança possa ter de repetir um 

determinado ano escolar dado o seu processamento mais lento dos conteúdos académicos, pela 

mesma razão, se as crianças sobredotadas apresentam um desenvolvimento precoce ou 

avançado em termos cognitivos deverá poder iniciar mais cedo ou acelerar a sua escolarização.  

Esta estratégia permite a flexibilização do tempo de escolarização rompendo com a 

rigidez normativa que se refere ao período de duração da escolaridade obrigatória, devendo ainda 

passar por: (i) uma adequação ou ampliação dos objectivos curriculares; (ii) flexibilização dos 

critérios de avaliação; e (iii) adequação das metodologias específicas a utilizar, tendo em conta o 

estilo de aprendizagem do aluno. 

A principal vantagem da aceleração consiste na economia de tempo e de custos. Podem 

ser utilizados os recursos normais existentes (livros, espaços, materiais, programas, etc.) exigindo-

se, quase somente, um esforço de ordem burocrático-admnistrativa. Para além disso, funciona 

genericamente de forma positiva dado que afecta a motivação do aluno acelerado, que ao ser 

inserido num grupo de colegas mais velhos e ao aprender conteúdos novos e desafiantes, 

ultrapassa problemas relacionados com a saturação provocada pelo domínio das aprendizagens 

previstas para a sua idade (Genovard, 1982; Khatena, 1982). Estas vantagens potenciaram, aliás, 

um grande uso e prestígio das medidas de aceleração, sendo que se destinam preferencialmente 

a casos de talento académico ou de precocidade.  

Atendendo ao princípio de que “não há bela sem senão”, a aceleração também acarreta 

um número importante de inconvenientes (Castelló,1996). Ainda que possa funcionar 

adequadamente para os casos de precocidade, resulta numa medida provisória no âmbito do 

talento académico, uma vez que a elevada capacidade de processamento de informação destas 

crianças poderá conduzir, ao final de alguns meses, à necessidade de uma nova aceleração. 

Obviamente que este facto não é praticável, tendo em conta que a aceleração acentua: (i) a 

dessincronia desenvolvimental, dado que o grau de maturidade emocional e social pode não 

acompanhar o nível de maturidade cognitiva; (ii) o desenraizamento do sujeito, no sentido em que 

quebra o relacionamento pessoal e grupal com os pares da mesma idade; e (i) um processo 
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estigmatizante, já que há sempre a possibilidade de ocorrer uma rotulagem do sujeito acelerado 

ao nível dos pares, professores e da comunidade educativa, podendo dificultar a sua integração e 

desenvolvimento. Em resumo, a aceleração só se revela recomendável para casos de talento 

académico ou de precocidade, depois de garantida a necessária maturidade emocional e social. 

Em Portugal, a duração da escolaridade obrigatória é de 9 anos. A flexibilização do 

período de escolarização poderá consistir tanto na antecipação do início da escolaridade formal, 

como na redução da duração de um ciclo educativo. A legislação portuguesa apenas prevê a 

possibilidade de um aluno sobredotado acelerar dois anos lectivos ao longo do seu percurso 

escolar. Contudo, nunca será possível aplicar a redução dos dois anos permitidos por lei, no 

mesmo ciclo de ensino.  

A questão do início precoce do 1.º Ciclo do Ensino Básico é uma matéria ainda pouco 

explorada, mas que, certamente, poderá ter um importante impacto no percurso académico e 

social dos indivíduos. A entrada no ensino formal constitui um ponto de viragem, no contexto das 

interacções sociais e das práticas pedagógicas, que pode concorrer para o fortalecimento da auto-

estima ou, pelo contrario, para o acentuar de vivências de incapacidade ou ineficácia, fonte de 

vulnerabilidade e risco. O sentimento de competência que advém do êxito alcançado na resolução 

das tarefas escolares, nomeadamente ao nível da aquisição da leitura e da escrita, é um 

acontecimento fundamental para a consolidação de um bom auto-conceito académico. Numa 

etapa da vida em que o aluno é muito vulnerável às imagens de si que lhe são reenviadas pelos 

que o rodeiam, os resultados podem funcionar como processo de etiquetagem (Leurquin, 1996). A 

literatura aponta no sentido de que, dos 4 aos 7 anos, as crianças fazem já auto-julgamentos 

sobre quatro domínios: competência cognitiva, competência física, aceitação social e conduta 

comportamental (Peixoto e Mata, 1993). 

Almeida, Simões, Viana e Pereira (1996) atestam que a investigação neste domínio não é 

muito ampla e há sobretudo necessidade de estudos longitudinais e de follow up que avaliem o 

desenvolvimento destas crianças ao longo do percurso escolar (Almeida et al, 1996), lacuna esta 

que se alargada à maior parte dos países (Pereira & Seabra-Santos, 2001). Ainda assim, os 

parcos estudos existentes (Rieben, 1980; Kulik & Kulik, 1984; Schiever & Maker, 1991; Urban, 

1993; Pereira, 1994) deixam-nos inferir que, de um modo geral, esta prática educativa é benéfica e 

que o avanço escolar adaptado ao potencial da criança não apresenta efeitos perniciosos. Porém, 
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reconhecemos que a redundância desta afirmação pode ser facilmente rebatida pela falta de 

estudos com um adequado design e rigor metodológico e também porque um procedimento de 

decisão neste domínio tem de atender à especificidade de cada caso. Aliás, num estudo recente 

em Portugal, (Pereira & Seabra-Santos, 2001), conclui-se que a antecipação escolar é uma 

estratégia pedagógica ajustada para as crianças que apresentam precocidade acentuada no seu 

desenvolvimento e motivação para aceder ao 1.º Ciclo. Para além de justificarem a importância 

decisiva da avaliação psicológica neste processo, os resultados indicaram, ainda, a necessidade 

de um maior esclarecimento e formação aos diferentes agentes educativos envolvidos (pais, 

educadores, psicólogos, etc.) que devem ser correctamente informados sobre a aplicabilidade 

desta medida legislativa e os seus potenciais destinatários.  

 

A concluir, podemos reafirmar que um dos objectivos fundamentais das políticas 

educativas tem sido, ao longo destes últimos anos, responder à diversidade de alunos no sistema 

formal de ensino. Neste quadro, defende-se actualmente a necessidade da existência de um 

acompanhamento específico aos alunos sobredotados, proporcionando-lhes condições para o 

desenvolvimento das suas capacidades e talentos. Ser capaz de apoiar os alunos sobredotados é 

contribuir de forma decisiva para o seu desenvolvimento (Veiga et al., 1994). 

Durante demasiado tempo considerou-se, erroneamente, que estes alunos não 

necessitavam de uma resposta educativa específica, sendo capazes de subsistir por si próprios. 

Actualmente, a tendência parece estar a caminhar no sentido de uma inversão deste aspecto, 

embora ainda falte muito para que os profissionais da educação tomem consciência de que estes 

alunos são verdadeiramente alunos com necessidades educativas especiais, necessitando, tal 

como todos os outros, de propostas educativas e intervenções escolares concretas. Esta directiva 

implica o conhecimento das normas legais que facilitam uma adequada escolarização destes 

alunos, assim como os tipos e os modelos de intervenção mais idóneos para cada caso.  

Há entre nós ainda um longo caminho a percorrer, mas é importante assinalar a 

relevância de que se revestem as diversas medidas legais entretanto implementadas, que podem 

constituir importantes factores de desenvolvimento e progresso em torno da inclusão educativa 

dos alunos sobredotados. Acima de tudo é imprescindível não esquecer que o direito de se ser 

diferente é tido, nos dias de hoje, como um direito humano universal. 



 

78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Estudo Empírico 
 



 

79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Metodologia do  

Estudo Empírico 



Capítulo 2 – Metodologia do Estudo Empírico 

 

80 

 

 

Metodologia do Estudo Empírico 

 
 

Neste capítulo, apresenta-se de forma detalhada a metodologia do estudo empírico 

realizado. Neste sentido, far-se-á um enquadramento conceptual, suportando e delineando os 

objectivos e as questões que nortearam a investigação, assim como os contornos metodológicos 

seguidos. Mais concretamente, procederemos à caracterização da amostra e dos procedimentos 

considerados na recolha e tratamento dos dados. 

 

1. Enquadramento conceptual, objectivos e questões orientadoras 

 

Actualmente, podemos considerar que a ideologia oficial dominante na nossa escola é a 

diferenciação das práticas educativas e de ensino. De um movimento reivindicativo da igualdade, 

defensor de um acesso gratuito à educação, universal e em condições idênticas para todos; 

passa-se para uma política que reclama a especificidade e na qual se faz o elogio da diferença 

(Pereira & Seabra-Santos, 2001). Perspectivando as recentes medidas de flexibilização curricular 

e a tónica colocada na diversidade das características e necessidades individuais de cada sujeito, 

consideramos ser este o momento propício para o desenvolvimento de uma educação para a 

diversidade, pois aceita-se que os contextos e os alunos são diferentes nas suas características e 

necessidades, sejam eles sobredotados, deficientes ou com dificuldades de aprendizagem, 

merecendo uma individualização educativa (Miranda, 2003). 

A possibilidade de antecipar a entrada no 1.º Ciclo do Ensino Básico é uma medida 

legislativa que pode ser enquadrada nesta filosofia educativa, que tem em conta quer a 

diferenciação quer a satisfação das necessidades individuais/desenvolvimentais de cada criança. 

Desde 1991 (Despacho 173/ME/91, Dec.-Lei n.º 319/91, circular n.º 22/93 de 2/3 da DGEBS), que 

a legislação portuguesa, à semelhança de algumas das suas congéneres europeias (Terrasier, 

1994; Rieben, 1980, 1991; Genovard, 1991; Van Boxtel, 1991), permite a antecipação da matrícula 

no 1.º Ciclo para crianças que completem seis anos depois do final do ano civil. Incluem-se, aqui, 

as crianças precoces em termos de desenvolvimento psicológico ou as crianças sobredotadas 
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(Almeida et al., 1996). A antecipação de matrícula permite às crianças iniciar a escolaridade no 

ano lectivo anterior àquele em que efectivamente se encontravam, do ponto de vista legal, 

obrigadas. Nesse caso, o encarregado de educação tem necessariamente de fazer acompanhar o 

pedido de um relatório de avaliação psicopedagógica elaborado por serviços técnicos 

especializados e credenciados, no qual se conclua pela existência de “precocidade excepcional ao 

nível do desenvolvimento global” (art.º 6 do Dec.-Lei 319/91). 

Esta medida legislativa de carácter extraordinário, que permite a escolarização de 

crianças com cinco anos de idade, tem sido objecto de controvérsia entre os diferentes 

intervenientes no processo – psicólogos, educadores, professores e encarregados de educação. 

Dificuldades de operacionalização do conceito de precocidade excepcional ou de uniformização de 

critérios de avaliação e a subsistência de crenças e atitudes diversas face à 

precocidade/sobredotação podem estar na origem de tais dificuldades de entendimento.  

Embora nos EUA, e na maior parte dos países europeus, o critério de base para a 

definição da precocidade excepcional seja a medida de QI, esta constitui uma parte fulcral do 

processo de identificação da criança excepcional, mas que não pode ser considerada unitária e 

exclusiva. Outros aspectos tais como o desenvolvimento sócio-afectivo, motivacional, psicomotor 

ou linguístico, devem também ser contemplados4. Com esta avaliação pretende-se identificar as 

crianças que apresentem um desenvolvimento excepcionalmente precoce (sobredotadas ou não) 

e que, em simultâneo, se prognostique uma resposta favorável às solicitações escolares (Almeida 

et al., 1996).  

Tendo em conta a responsabilidade técnica e o rigor imposto no processo de avaliação 

psicológica das crianças para entrada antecipada, é necessário, muitas vezes, refrear, em nome 

da salvaguarda do direito ao desenvolvimento harmonioso da criança, as vontades antecipatórias 

por parte dos pais, que muitas vezes fazem o pedido por conveniência, e tendo como critério de 

base a idade cronológica da criança (Pereira, 1994). A criança deve entrar na escola quando 

preparada para o sucesso desta experiência, mais concretamente quando “madura” para enfrentar 

com sucesso as múltiplas tarefas e exigências que lhe vão ser colocadas (Almeida et al., 1996). 

                                                 
4
 Para aprofundamento desta questão deve proceder-se à análise do ponto desta dissertação relativo à Identificação Precoce da 
Sobredotação. 
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Este estudo circunscreve-se à antecipação da entrada no 1.º Ciclo do Ensino Básico. A 

antecipação, enquadrada nas medidas de aceleração, é uma estratégia educativa que consiste na 

incorporação de “um ritmo mais rápido na aprendizagem dos alunos de acordo com as 

necessidades diagnosticadas no processo de identificação da sobredotação e do talento” 

(Genovard & González, 1993). A sua finalidade básica é a de oferecer ao sujeito um contexto 

curricular de dificuldade suficiente para as suas capacidades (Genovard & Castelló, 1990), dando 

continuidade ao desenvolvimento precoce da criança.  

Apesar da parca investigação nacional e internacional neste domínio, podemos dizer, de 

um modo geral, que a antecipação escolar não tem efeitos adversos no desenvolvimento 

emocional da criança, desde que a decisão tenha sido tomada com base numa avaliação 

fundamentada. Segundo Almeida, Simões, Viana e Pereira (1996), para que a antecipação do 

currículo seja bem sucedida, é importante: (i) salvaguardar os aspectos motivacionais e afectivos 

da criança; (ii) estar atento aos perigos que um desenvolvimento irregular pode provocar nos 

primeiros anos de escolaridade; e (iii) educar as expectativas dos pais e do professor que vai 

receber a criança na sua sala de aula.  

Neste estudo concreto, pretendemos enquadrar e delimitar a medida de regime educativo 

especial designada por “antecipação escolar”. Dado que poder-se-á assistir a um aumento 

progressivo do número de pedidos tendo em vista a antecipação da matrícula no 1.º Ciclo do 

Ensino Básico, interessa-nos conhecer a forma como se estruturam e organizam os processos de 

avaliação psicopedagógica das crianças, mais especificamente no que se refere à elaboração de 

pareceres técnicos especializados por parte dos profissionais da psicologia. A avaliação 

psicológica tem uma importância fulcral no processo de decisão dos pais e das entidades 

educativas regionais e locais, sendo considerada um elemento fundamental relativamente à 

antecipação escolar.  

Neste quadro, institui-se como objectivo geral do presente estudo analisar os relatórios 

elaborados pelos psicólogos de forma a apreciar e elencar os indicadores desenvolvimentais de 

precocidade excepcional mais valorizados, bem como verificar as coincidências e/ou divergências 

entre estes indicadores e as principais directrizes provenientes dos normativos do Ministério da 

Educação. Mais concretamente, são objectivos específicos deste estudo e, simultaneamente, 

questões orientadoras: (i) Listar e sequencializar as principais linhas orientadoras da informação 
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dos psicólogos e os parâmetros dos relatórios produzidos; (ii) Avaliar eventuais diferenças de 

género quanto aos alvos preferenciais da medida de antecipação; (iii) Apreciar elementos relativos 

ao mês de nascimento das crianças sinalizadas, de forma a delinear conclusões relativas ao 

binómio idade cronológica/indicadores de desenvolvimento precoce; (iv) Inventariar as dimensões 

psicológicas e desenvolvimentais que salientam o desenvolvimento precoce; (v) Identificar e listar 

a tipologia dos instrumentos usados na avaliação; e (vi) Apreciar o sentido das 

sínteses/conclusões produzidas. 

Mais do que estudar o impacto da entrada antecipada, este trabalho de investigação visa 

essencialmente contribuir para a clarificação da intervenção dos profissionais de psicologia no que 

respeita à avaliação e produção de relatórios, no âmbito desta medida educativa de carácter 

excepcional. 

 

2. Amostra 

 

A amostra deste estudo corresponde a um total de 129 relatórios de avaliação 

psicopedagógica, elaborados por psicólogos credenciados pela Direcção Regional de Educação 

do Norte (DREN). A totalidade da amostra compreende os processos deferidos pelos Centros de 

Área Educativa (CAE) de Braga, Porto e Viana do Castelo, para ingresso antecipado na 

Escolaridade Básica do 1.º Ciclo, no ano lectivo de 2002/03 (a opção por estes centros prendeu-se 

com questões de proximidade geográfica em função do mestrado se concretizar na Universidade 

do Minho).  

Com base nos relatórios recolhidos, regista-se um predomínio da amostra no CAE do 

Porto (62%), seguido do CAE de Braga (30%) e, por último, o CAE de Viana do Castelo, com uma 

diferença amostral significativa e pouco representativa (8%). No quadro 4, apresentamos uma 

análise da amostra considerando conjuntamente o sexo e o mês de nascimento das crianças 

admitidas para antecipação escolar e os CAE a que estão afectas. 

 

 

 

 



Capítulo 2 – Metodologia do Estudo Empírico 

 

84 

 

Quadro 4. Distribuição das crianças avaliadas por sexo, mês de nascimento e CAE 

 

Sexo 

Masculino Feminino 

 

Total 

 

CAE 
N Mês N (%) N Mês N (%) N (%) 

26 (66%) 

11 (28%) 

0 (0%) 

1 (3%) 

1 (3%) 

0 (0%) 

 

 

 

Braga 

 

 

20 

(51%) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

16 (80%) 

3 (15%) 

0 (0%) 

1 (5%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

 

 

19 

(49%) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

10 (53%) 

8 (42%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

1 (5%) 

0 (0%) 

39 (100%) 

59 (74%) 

12 (15%) 

5 (6%) 

1 (1%) 

1 (1%) 

2 (3%) 

 

 

 

Porto 

 

 

34 

(42%) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

23 (67%) 

6 (18%) 

2 (6%) 

1 (3%) 

1 (3%) 

1 (3%) 

 

 

46 

(58%) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

36 (78%) 

6 (13%) 

3 (7%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

1 (2%) 

80 (100%) 

7 (70%) 

1 (10%) 

2 (20%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

 

 

 

Viana do Castelo 

 

 

6 

(60%) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

4 (66%) 

1 (17%) 

1 (17%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

 

 

4 

(40%) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

3 (75%) 

0 (0%) 

1 (25%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

0 (0%) 

10 (100%) 

 

TOTAL 
60 

(47%) 

  69 

(53%) 

  129  

(100%) 

 

Verificamos uma prevalência genérica de crianças do sexo feminino (53%) face ao sexo 

masculino (47%), como destinatárias da medida de antecipação escolar. Contudo, este padrão 

não se reflecte de forma equitativa nos diferentes CAE, já que em Braga (51%) e em Viana do 

Castelo (60%), as crianças do sexo masculino suplantam as do sexo feminino, embora com uma 

diferença muito ténue. Observa-se ainda que, de um modo geral, o maior volume de deferimentos 
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nos três CAE se refere a crianças nascidas no mês de Janeiro. Em nossa opinião, este resultado 

pode sugerir um uso abusivo do suporte legal que regulamenta os casos de antecipação escolar. 

Desde logo, revela-se premente equacionar quais os critérios que estão na base de um ingresso 

antecipado na escola: a data de nascimento ou a precocidade excepcional a nível do 

desenvolvimento global? 

 

3. Procedimentos e Instrumento 

 

Considerando o objectivo geral do estudo no sentido de analisar os relatórios 

psicopedagógicos de forma a apreciar os indicadores desenvolvimentais de precocidade 

excepcional mais valorizados, assim como estabelecer uma análise comparativa entre estes 

indicadores e as orientações constantes nos textos legais do Ministério da Educação, procedeu-se 

à realização de um estudo de carácter exploratório (Almeida & Freire, 2001), conciliando 

metodologias qualitativas e quantitativas de investigação. 

O processo de recolha de dados iniciou-se, num primeiro momento, através de um 

contacto prévio, pessoal e presencial, com o director da Direcção Regional de Educação do Norte 

(DREN). Esta reunião forneceu elementos relativos ao âmbito do estudo a desenvolver, 

nomeadamente: a pertinência da temática, os objectivos gerais e específicos a atingir e o design e 

planeamento do processo de recolha e análise de dados. Esta reunião serviu para estreitar um 

protocolo de parceria e colaboração com a referida Direcção Regional de Educação, tendo em 

vista a concretização do estudo empírico a implementar. Esta entidade anuiu, posteriormente, o 

contacto directo com os CAE de Braga, Porto e Viana do Castelo, elaborando um documento 

escrito que se instituiu como elo de comunicação entre a instância orgânica regional de educação 

e os centros educativos locais.  

O levantamento dos processos de antecipação escolar decorreu no período de Setembro 

a Dezembro de 2002, nas instalações dos referidos CAE. Todos os relatórios deferidos 

favoravelmente foram policopiados, após autorização dos coordenadores para a prossecução do 

estudo empírico. Como é usual nestas circunstâncias, foi sempre salvaguardado o sigilo e a 

confidencialidade da informação recolhida. Aspectos relativos aos elementos de identificação mais 

pessoais e personalizáveis de crianças e profissionais envolvidos no processo (nomes, moradas, 
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estabelecimentos de ensino, locais de trabalho, etc.) não constaram do levantamento efectuado, 

sendo previamente eliminados dos relatórios de avaliação psicopedagógica.  

Concluído o processo de recolha e sistematização de dados, deu-se início à fase de 

análise de conteúdo dos relatórios colhidos, instituindo-se esta etapa como o segundo momento 

do trabalho empírico efectuado. Este trabalho assentou numa abordagem qualitativa que, a partir 

dos dados constantes dos relatórios, permitiu construir uma grelha de análise, inventariando 

categorias construídas à medida que os dados particulares se íam agrupando, ou seja, partindo do 

especifico para o geral. Mais concretamente, recorremos à análise de conteúdo, instrumento de 

análise de dados proveniente das ciências sociais e humanas, marcado por uma grande 

disparidade de formas e adaptável a um campo de aplicação muito vasto. Trata-se de uma técnica 

que implica um trabalho exaustivo (Henry & Moscovici, 1968), correspondente ao desejo de rigor e 

à necessidade de descobrir ou de ir para além das aparências. 

A análise de conteúdo possui, assim, duas funções: (i) uma função heurística: enriquece a 

tentativa exploratória e aumenta a propensão à descoberta; e (ii) uma função de “administração da 

prova”: organização de questões ou de afirmações provisórias servindo de directrizes que 

apelarão a um método de análise sistemática para serem verificadas, no sentido de uma 

confirmação ou de uma infirmação. Na prática, estas duas funções podem coexistir de maneira 

complementar, reforçando-se uma à outra, e colocando algumas exigências metodológicas, às 

quais devem obedecer as categorias de fragmentação do material a analisar, nomeadamente: (i) 

homogeneidade; (ii) exaustão (esgotar a totalidade do texto); (iii) exclusividade (um mesmo 

elemento do conteúdo não pode ser classificado aleatoriamente em duas categorias diferentes); 

(iv) objectividade (codificadores diferentes devem chegar a resultados iguais); e (v) adequabilidade 

ou pertinência (adaptação ao conteúdo e ao objectivo) (Bardin, 2006). 

Ao longo do processo de análise de conteúdo dos relatórios psicopedagógicos, elaborou-

se uma grelha de análise baseada numa lógica indutiva: o sistema de codificação dos dados foi 

constantemente reorganizado à medida que foram sendo desenvolvidas interpretações do material 

escrito. Este tipo de análise, considerada cronologicamente a primeira, é denominada análise 

categorial. Esta pretende tomar em consideração a totalidade de um texto, passando-o pelo crivo 

da classificação, segundo a frequência de presença ou de ausência de itens de sentido. Este é o 
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método das categorias, espécie de gavetas ou rubricas significativas que permitem a classificação 

dos elementos de significação constitutivos da mensagem. 

Após um trabalho inicial de descoberta e conhecimento do material, foram encontradas 

categorias de análise geradas a partir dos relatórios, sendo o objectivo principal alcançar uma 

sistematização que reconhecesse os aspectos mais importantes do conjunto de dados, para uma 

interpretação fundamentada. À medida que esta fase avançava as categorias eram redefinidas e 

reajustadas, de forma flexível, sendo feita uma leitura intensa do material. Surgiu então um 

determinado momento em que não existiram mais categorias novas ocasionando uma saturação 

categorial. O momento final da codificação deu-se quando os novos dados não suscitavam a 

criação de novas categorias, sendo então codificados nas categorias já existentes. 

Procurando sintetizar todo o processo de análise qualitativa do conteúdo dos relatórios de 

avaliação psicopedagógica descreve-se, no quadro 5, os principais indicadores de 

desenvolvimento infantil constantes da grelha de análise construída. 

 

Quadro 5: Grelha de análise dos relatórios de avaliação psicológica 

 

 

Indicadores de 
desenvolvimento infantil 

 
Dimensões 

 
 

Desenvolvimento Cognitivo 

 
- Processos Cognitivos Básicos (Percepção, memória, atenção/concentração, 
…) 
- Processos Cognitivos Superiores (Raciocínio, resolução de problemas, …) 
- Quantitativo (QI, Percentil, …) 
- Qualitativo (nível face à idade) 

 
Desenvolvimento da 

Linguagem 
 

 
- Linguagem Expressiva (Vocabulário, construção de frases, diálogo, …) 
- Linguagem Compreensiva (Competências linguísticas e metalinguísticas, 
recepção da informação…) 

 
 

 
Desenvolvimento 

Psicomotor 
 

 
- Desenvolvimento Físico: 
     - Motricidade Fina (desenhar, pintar, escrever, coordenação óculo-motora, …) 
    - Motricidade Grossa (Andar, correr, controlo postural, …) 
- Desenvolvimento Psicológico:  
    - Lateralidade 
    - Esquema Corporal 
    - Orientação Espacial e Temporal 

 
Desenvolvimento Sócio-

afectivo 
 

 
- Desenvolvimento Social (Socialização, interacção com pares e adultos, …) 
- Desenvolvimento Afectivo (Estabilidade emocional, autonomia, segurança, 
ansiedade, …) 
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Atitudes face à 

escola/aprendizagem 
 

 
- Expectativas face à transição, interesse por tarefas escolares, motivação para 
a aprendizagem, … 

 
Domínio de 

Competências/Pré-requisitos 
para a Aprendizagem 

 

 
- Leitura 
- Escrita 
- Cálculo 
 

 
Instrumentos de Avaliação 

Psicológica 

 
- Recurso a testes de avaliação formal (Griffiths, WISC-R, WPPSI, Figura 
Humana de Goodenough, Teste de Nível Binet e Simon, MPCR, …) 

 
 
 

Anamnese  
 

 
- Historial de Gravidez e parto (Gestação e parto) 
- Indicadores de desenvolvimento da primeira infância (Psicomotor, 
linguagem, esfíncteres, …) 
- Dinâmica familiar (agregado familiar, relacionamento familiar, expectativas 
dos pais, …) 
- História escolar (Percurso educativo/escolar) 

 

 
Conduta 

 

 
- Resistência à fadiga/frustração, persistência, … 
 

 
Motivação 

 

 
- Envolvimento, motivação, interesses, gostos, curiosidade, … 
 

 
Criatividade 

 

 
- Criatividade, Imaginação, … 

 
Envolvimento da criança 
relativamente à avaliação 

 
- Atenção, motivação, interacção, cooperação, comunicação, … 

 

 
Avaliação da Educadora 

 

 
- Elementos relativos ao desempenho da criança no JI (Indicadores de 
desenvolvimento, linguagem, compreensão, autonomia, …) 

 

Após o laborioso trabalho de análise qualitativa do conteúdo dos relatórios constituintes da 

amostra, o estudo empírico culminou com o tratamento estatístico dos indicadores de 

desenvolvimento infantil constantes da grelha de análise elaborada, tomando em consideração a 

natureza quantitativa dos indicadores em presença. As análises estatísticas dos dados foram 

realizadas por recurso ao programa informático Statistical Package for Social Sciences (SPSS), 

versão 14.0 para o sistema operativo Windows.  
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Apresentação e Discussão de Resultados 

 

 

O actual capítulo apresenta e analisa os resultados do estudo empírico, delineado 

metodologicamente no capítulo anterior. Neste ponto, procederemos a uma análise estatística e 

quantitativa dos indicadores patentes na “Grelha de análise dos relatórios de avaliação 

psicológica”, complementada por uma análise qualitativa quer na interpretação de alguns pontos 

dos referidos relatórios quer na própria categorização das respostas e produções escritas, prévio à 

análise estatística. Tendo por base a satisfação dos objectivos específicos, e concomitantemente 

do grande objectivo geral norteador do presente estudo, é nossa preocupação apresentar e 

comentar os coeficientes estatísticos obtidos operando, em simultâneo, uma reflexão em torno dos 

mesmos. É importante salientar que, dada a quase ausência de estudos no nosso país sobre esta 

problemática, não possuímos muitos elementos de confronto para um enriquecimento mais 

efectivo da discussão dos nossos resultados. 

 

1. Principais linhas orientadoras da informação dos psicólogos e os parâmetros dos 

relatórios produzidos  

 

Tal como ficou referido no capítulo anterior, os 129 relatórios psicológicos constituintes da 

amostra, foram alvo de uma exploração qualitativa, reduzindo os conteúdos analisáveis a 

categorias significativas e mais amplas que permitiram elencar os indicadores do desenvolvimento 

precoce mais sinalizados, assim como os principais parâmetros de avaliação psicológica 

considerados na elaboração dos relatórios. Esta opção metodológica justifica-se dado que 

pretendíamos uma recolha exaustiva de informação, de maneira a caracterizar de forma 

estruturada o conhecimento da realidade a estudar.  

Deste processo de análise (que se apresenta mais pormenorizado no capítulo anterior - 

Metodologia do Estudo Empírico) resultou a “Grelha de análise dos relatórios de avaliação 

psicológica”, que iremos detalhar (quadro 6), reportando-nos aos índices de frequência das áreas 

de desenvolvimento e dos parâmetros mencionados pelos psicólogos nos relatórios elaborados.  
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Quadro 6: Índices de frequência das áreas de desenvolvimento e dos parâmetros dos relatórios 

psicológicos 

 

Áreas de desenvolvimento e parâmetros dos relatórios psicológicos N % 

 
ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO: 
 
  1. Desenvolvimento Cognitivo 
       1.1 Processos Cognitivos Básicos 
       1.2 Processos Cognitivos Superiores 
  2. Desenvolvimento da Linguagem 
       2.1 Linguagem Expressiva 
       2.2 Linguagem Compreensiva 
  3. Desenvolvimento Psicomotor 
       3.1 Desenvolvimento Físico 
       3.2 Desenvolvimento Psicológico 
  4. Desenvolvimento Sócio-afectivo 
       4.1 Desenvolvimento Social 
       4.2 Desenvolvimento Afectivo 
  5. Domínio de Competências/Pré-requisitos para a Aprendizagem 
       6.1 Leitura 
       6.2 Escrita 
       6.3 Cálculo 
  6. Atitudes face à Escola/Aprendizagem 
  7. Motivação 
  8. Conduta 
  9. Criatividade 
 
OUTROS PARÂMETROS DOS RELATÓRIOS: 
 
  1. Instrumentos de Avaliação Psicológica 
  2. Envolvimento da Criança relativamente à Avaliação 
  3. Anamnese 
  4. Elementos de Avaliação da Educadora 

 
 
 

118 
96 
58 
103 
87 
58 
96 
79 
63 
91 
80 
67 
57 
27 
17 
47 
43 
37 
26 
10 
 
 
 

45 
69 
26 
19 

 
 
 

91% 
74% 
45% 
80% 
64% 
45% 
74% 
61% 
49% 
71% 
62% 
52% 
44% 
21% 
13% 
36% 
33% 
29% 
20% 
8% 
 
 
 

35% 
54% 
20% 
15% 

 

No que concerne às áreas de desenvolvimento sinalizadas pelos psicólogos, constatamos 

que o principal indicador de precocidade se centra ao nível do desenvolvimento cognitivo (91%), 

particularmente patente nos seus processos mais básicos (74%) associados a dimensões 

relacionadas com a percepção, a memória, a atenção/concentração, entre outras. Estes dados 

são congruentes com as perspectivas mais tradicionais de identificação da sobredotação, muito 
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assentes nas habilidades cognitivas ou intelectuais dos indivíduos. Contudo, os dados também 

demonstram que os psicólogos atribuem uma importância significativa às dimensões do 

desenvolvimento da linguagem (80%) nomeadamente expressiva (64%), ao desenvolvimento 

psicomotor (74%) e sócio-afectivo (71%), valorizando-se ainda os aspectos físicos (61%), 

concernentes com a motricidade fina e grossa, e aspectos mais relacionados com a componente 

do desenvolvimento social (62%), respectivamente. Estes resultados parecem ir de encontro a 

uma lógica de maior interactividade e valorização do papel que representam os principais marcos 

desenvolvimentais para a sinalização da precocidade na infância, parecendo sobressair uma 

concepção global do desenvolvimento, que perspectiva a criança como um todo. Por outro lado, 

tratando-se de pedidos envolvendo uma entrada antecipada na escola, os parâmetros 

considerados vão de encontro aos indicadores de maturidade e prontidão da criança para as 

primeiras aprendizagens formais escolares. 

A percentagem de indicações é menos representativa no que se refere a áreas mais 

relacionadas com o domínio de competências/pré-requisitos da aprendizagem (44%), sendo que o 

domínio do cálculo se apresenta mais valorizado (36%) relativamente às competências de leitura 

(21%) e de escrita (13%). Decrescentemente, observa-se, em 33% dos casos, o predomínio de 

aspectos relativos a atitudes face à escola/aprendizagem, motivação (29%) e conduta (20%). A 

área relacionada com a criatividade aparece como a menos valorizada, apenas com 8% de 

indicações, o que parece traduzir ainda pouca valorização deste domínio na identificação precoce 

da sobredotação (aspecto que nos parece uma clara contradição com a concepção tridimensional 

de Renzulli em que, precisamente, a criatividade é uma das três dimensões consideradas). 

Da “Grelha de análise dos relatórios de avaliação psicológica” resultou ainda o elenco de 

outros parâmetros mencionados pelos psicólogos que, não se prendendo directamente a aspectos 

desenvolvimentais específicos, salientam instrumentos e meios de recolha de informação, 

determinantes para uma adequada avaliação da criança no seu todo. Neste intróito, pela análise 

do quadro 6, podemos constatar que somente em 35% dos casos os psicólogos elencaram os 

testes/instrumentos de avaliação utilizados. Uma parte significativa dos relatórios (54%) faz ainda 

referência a indicadores de comportamento relacionados com o envolvimento da criança durante a 

avaliação (atenção, motivação, cooperação, comunicação, …). Com menor incidência, privilegiam-
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se e descrevem-se elementos relativos à anamnese da criança (20%) e informações provenientes 

da avaliação da educadora (15%) em contexto de jardim-de-infância. 

 

2. Diferenças de género quanto aos alvos preferenciais da medida de antecipação 

 

Com frequência, a literatura aponta para a manutenção de um certo estereótipo instalado 

na sinalização de crianças sobredotadas, assistindo-se a uma percentagem claramente superior 

de rapazes sinalizados (Almeida et al., 2002; Melo, 2003). Tendo por base o quadro 7, que 

considera a variável género associada aos relatórios analisados no presente estudo, não se 

verifica uma concordância nos valores obtidos em relação a este aspecto. Assim, apesar de os 

valores obtidos não se apresentarem muito discrepantes entre si, em 53% dos casos as raparigas 

aparecem mais mencionadas que os rapazes (47%), facto que é corroborado pelos resultados de 

um estudo longitudinal sobre a antecipação da entrada no 1.º Ciclo (Pereira & Seabra-Santos, 

2001) no qual as meninas se destacam como as candidatas favoritas, muito embora esta 

discrepância na percentagem de 5 ou 6 pontos percentuais poderá também reflectir o diferencial a 

favor do sexo feminino na população em geral. 

O mesmo não se verifica quando se procede a uma análise mais discriminativa por CAE. 

Crianças do género masculino aparecem mais sinalizadas nos CAE de Braga (51%) e Viana do 

Castelo (60%) (apesar de apenas 10 crianças avaliadas), registando-se uma maioria clara do 

género feminino no CAE do Porto (58%). Estas discrepâncias, no entanto, não assumem 

significado estatístico quando cruzamos género e CAE (X2= 1.61; gl = 2; p = .45). 

 

Quadro 7: Análise da amostra por CAE e género 

 

 

 

 

 

 

 

GÉNERO 

Feminino Masculino 

 

CAE 

N % N % 

Braga 19 49% 20 51% 

Porto 46 58% 34 42% 

Viana do Castelo 4 40% 6 60% 

TOTAL 69 53% 60 47% 
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3. Elementos relativos ao mês de nascimento das crianças sinalizadas: binómio 

idade cronológica versus indicadores de desenvolvimento precoce 

  

A idade da criança é uma questão-chave no processo de antecipação dado que o limite de 

31 de Dezembro marca um ponto de corte relativamente à possibilidade de ingresso na 

escolaridade formal. Crianças que completem seis anos de idade até ao início do ano escolar, 

terão obrigatoriamente de se matricular e frequentar o estabelecimento de ensino do 1.º CEB da 

sua área de residência. Para aquelas que entre o período de início do ano lectivo até ao final do 

ano civil completem 6 anos de idade, é ainda possível, caso haja vagas nos estabelecimentos de 

ensino e os pais/educadores considerem ser uma medida promotora do desenvolvimento da 

criança, poderem ingressar nesse ano lectivo, na escolaridade formal. A partir desta data limite, o 

ingresso só é permitido a crianças que apresentem características de precocidade excepcional a 

nível do desenvolvimento global, usufruindo de uma entrada antecipada, considerada uma medida 

de excepção para casos particulares de desenvolvimento precoce. 

Tomando o total de crianças do género feminino e masculino (quadro 8) que nasceram 

nos dois primeiros meses do ano (A - Janeiro e Fevereiro) ou nos outros meses (B - de Março a 

Junho) que distam cronologicamente e, por consequência, desenvolvimentalmente de forma mais 

significativa relativamente ao limite considerado de 31 de Dezembro, verificamos que no género 

feminino os efectivos foram, respectivamente, de 63 e 6 crianças, enquanto no género masculino 

esses valores se situam em 53 e 7. Estas discrepâncias, segundo o género das crianças, não se 

mostram estatisticamente significativas (X2 = .31; gl = 1; p = .58). 

Estes dados fazem-nos equacionar quais os destinatários da medida de antecipação 

escolar: crianças que apresentem precocidade excepcional ou crianças com uma proximidade 

etária do limite aceitável de ingresso na escolaridade formal? De facto, é flagrante o número de 

crianças tanto do género feminino como masculino que, tendo nascido nos meses de Janeiro e 

Fevereiro, acabam por entrar precocemente na escola, traduzindo o grande boom de pedidos de 

antecipação escolar deferidos favoravelmente nos três CAE constituintes da amostra. Esta 

discrepância poderá reflectir a pouca clareza de informação em torno da antecipação escolar. 

Pereira e Seabra-Santos (2001), tendo por base os resultados do seu estudo longitudinal, 
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concluíram que a medida é entendida, sobretudo, como uma possibilidade de ingresso na escola 

para crianças que revelam maturidade e apetência para iniciarem as aprendizagens escolares, e 

não como uma medida excepcional para crianças especiais. É grande a pressão dos pais e das 

próprias educadoras para uma aproveitamento “indevido” desta medida de carácter excepcional, 

justificando o recurso à mesma pelas mais variadas razões. 

 

Quadro 8: Análise da amostra por género e mês de nascimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Dimensões psicológicas e desenvolvimentais que salientam o desenvolvimento 

precoce 

 

Apresenta-se, no quadro 9, uma análise comparativa das dimensões psicológicas e 

desenvolvimentais consideradas genericamente nos relatórios, em contraposição com os 

resultados da partição da amostra em dois grupos constituídos em função do mês de nascimento 

das crianças avaliadas (A - Janeiro e Fevereiro e B - de Março a Junho). É nossa finalidade, 

efectuar uma análise mais fina dos dados relativos ao grupo de crianças nascidas no período de 

Março a Junho (Grupo B) e que, por conseguinte, poderemos salientar como “crianças 

potencialmente precoces”, de forma a analisar eventuais diferenças no que concerne aos 

indicadores de precocidade. 

GÉNERO 

Feminino Masculino 

 

CAE 

N Meses N (%) N Meses N (%) 

Braga 19 

(49%) 

A 

B 

18 (95%) 

1 (5%) 

20 

(51%) 

A 

B 

19 (95%) 

1 (5%) 

Porto 46 

(58%) 

A 

B 

42 (91%) 

4 (9%) 

34 

(42%) 

A 

B 

29 (85%) 

5 (15%) 

Viana do 

Castelo 

4 

(40%) 

A 

B 

3 (75%) 

1 (25%) 

6 

(60%) 

A 

B 

5 (83%) 

1 (17%) 

TOTAL 
69 

(53%) 

A 

B 

63 (91%) 

6 (9%) 

60 

(47%) 

A 

B 

53 (88%) 

7 (12%) 
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Quadro 9: Desenvolvimento precoce: dimensões psicológicas e desenvolvimentais 

Global A B  

Dimensões psicológicas e desenvolvimentais N % N % N % 

  1. Desenvolvimento Cognitivo 
       1.1 Processos Cognitivos Básicos 
       1.2 Processos Cognitivos Superiores 
  2. Desenvolvimento da Linguagem 
       2.1 Linguagem Expressiva 
       2.2 Linguagem Compreensiva 
  3. Desenvolvimento Psicomotor 
       3.1 Desenvolvimento Físico 
       3.2 Desenvolvimento Psicológico 
  4. Desenvolvimento Sócio-afectivo 
       4.1 Desenvolvimento Social 
       4.2 Desenvolvimento Afectivo 
  5. Domínio de Competências/Pré-requisitos para a Aprendizagem 
       6.1 Leitura 
       6.2 Escrita 
       6.3 Cálculo 
  6. Atitudes face à Escola/Aprendizagem 
  7. Motivação 
  8. Conduta 
  9. Criatividade  

118 
96 
58 
103 
87 
58 
96 
79 
63 
91 
80 
67 
57 
27 
17 
47 
43 
37 
26 
10 

91% 
74% 
45% 
80% 
64% 
45% 
74% 
61% 
49% 
71% 
62% 
52% 
44% 
21% 
13% 
36% 
33% 
29% 
20% 
8% 

106 
85 
53 
94 
80 
51 
87 
71 
55 
83 
72 
62 
50 
21 
14 
42 
40 
33 
24 
9 

91% 
73% 
46% 
81% 
69% 
44% 
75% 
61% 
47% 
72% 
62% 
53% 
43% 
18% 
12% 
36% 
35% 
28% 
21% 
8% 

12 
11 
5 
9 
7 
7 
9 
8 
8 
8 
8 
5 
7 
6 
3 
5 
3 
4 
2 
1 

92% 
85% 
39% 
69% 
54% 
54% 
69% 
62% 
62% 
62% 
62% 
39% 
54% 
46% 
23% 
39% 
23% 
31% 
15% 
8% 

 

Os dados expostos permitem-nos constatar que o grupo de crianças potencialmente 

precoces (Grupo B) não evidencia a saliência de indicadores de desenvolvimento 

demarcadamente diferenciados dos relativos à análise global ou ao grupo A, apresentando, na sua 

generalidade, resultados praticamente idênticos no que respeita à importância sequencial atribuída 

às dimensões psicológicas e desenvolvimentais consideradas. 

O desenvolvimento cognitivo aparece como a área mais relevante (92%), especificamente 

em torno dos processos cognitivos básicos (85%), aspecto que é perfeitamente equivalente com 

os dois critérios de comparação (análise global e grupo A = 91%). Por outro lado, no que se refere 

ao desenvolvimento da linguagem e ao desenvolvimento psicomotor, estas duas áreas surgem de 

forma equilibrada apresentando, equitativamente, uma frequência de indicações na ordem dos 

69%. Este aspecto é particularmente distinto dos elementos de comparação, dado que a área da 
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linguagem (análise global = 80% e grupo A = 81%) aparece claramente demarcada da área 

psicomotora (análise global = 74% e grupo A = 75%).  

Ainda acima de um ponto médio de 50%, as crianças pertencentes ao grupo B expressam 

características demarcadas em termos de desenvolvimento sócio-afectivo (62%), especialmente 

no que concerne às características sociais (62%), e ao domínio de competências/pré-requisitos 

para a aprendizagem (54%) (aspecto que já se apresenta abaixo dos 50% de indicações na 

análise global (44%) e no grupo A (43%)). Em relação a este último aspecto, enquanto nos outros 

dois grupos as competências de cálculo aparecem como mais salientes (análise global e grupo A 

= 36%), o grupo B sinaliza o domínio da leitura (46%) como o pré-requisito mais relevante para a 

aprendizagem, seguido do cálculo (39%) e, só depois, da escrita (23%). 

Com menor relevância em termos de frequência, surgem os aspectos motivacionais 

(31%), as atitudes face à escola/aprendizagem (23%) (dimensões que apresentam uma ordem 

inversa na análise global (atitudes face à escola/aprendizagem = 33% e motivação = 29%) e no 

grupo A (atitudes face à escola/aprendizagem = 35% e motivação = 28%)), a conduta (15%) e a 

criatividade (8%). Apresentando um valor exactamente igual nos três critérios comparativos, a 

criatividade mantém-se como o indicador mais subvalorizado pelos psicólogos no quadro da 

sinalização da precocidade excepcional. 

Logicamente que, tratando-se de casos para quem foi pedida uma avaliação tendo em 

vista a entrada antecipada na escola, é forçoso que nos relatórios produzidos pelos psicólogos 

sejam salientados os aspectos psicológicos que melhor definem a aplicação desta medida 

educativa. Sabendo-se que a autorização superior de tais pedidos depende dos pareceres 

técnicos, estes acabarão por salientar os aspectos desenvolvimentais, e mormente cognitivos, 

pois que são os mais enfatizados numa entrada antecipada na escola. Esta tendência sairá ainda 

reforçada pelo facto de tomarmos aqui os relatórios daqueles pedidos que foram apresentados às 

entidades superiores de autorização, ou seja, os relatórios de avaliações que apresentaram 

resultados positivos em relação a tal pretensão dos pais. Casos em que a avaliação psicológica 

não era favorável a tal antecipação, os relatórios não foram enviados superiormente por razões 

óbvias. 
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5. Tipologia dos instrumentos usados na avaliação  

 

Embora não podendo ser considerado “o único momento”, a avaliação é uma etapa 

decisiva para a prática psicológica (Gonçalves et al., 2003). Para o efeito, o psicólogo tem à sua 

disposição uma série de instrumentos científicos que se encontram associados à sua identidade 

profissional, os testes psicológicos (e conhecimentos específicos sobre a avaliação) que o 

autorizam a caracterizar com mais objectividade o estado do sujeito (Simões, 2001). Contudo, 

como refere Maloney (1985), os testes são instrumentos que proporcionam somente uma parte da 

informação necessária ao processo de avaliação, pois este deve integrar informações adicionais 

obtidas a partir de outras fontes. Nesta óptica, tratando-se a avaliação psicológica para a entrada 

antecipada na escola de uma situação que implica a definição de uma categoria diagnóstica de 

“precocidade excepcional a nível do desenvolvimento global”, regista-se a necessidade de recorrer 

a diversas provas e a outras técnicas de avaliação, pressupondo a consecução de objectivos de 

medida multifacetados e plurais para a compreensão do desenvolvimento integral da criança.  

Os relatórios constuintes da amostra retractam esta abrangência de instrumentos e meios 

de avaliação, tal como se observou no supra apresentado quadro 6, dado que conjugam outras 

fontes de informação, como a recolha de elementos de anamnese junto dos pais (20%) e de 

elementos de aprendizagem/desenvolvimento junto das educadoras (15%); a entrevista clínica e a 

observação directa e participada em contextos diversos da criança; com o recurso a informações 

provenientes da utilização de instrumentos de avaliação formal, vulgo testes. No quadro que se 

segue (Quadro 10) reportámo-nos aos instrumentos de suporte à observação da criança para a 

avaliação das dimensões valorizadas pelos psicólogos. 

Para Simões (2001), os relatórios psicológicos devem fazer referência a testes e a outros 

instrumentos de avaliação psicológica utilizados, facilitando a sua leitura por parte de outros 

profissionais e proporcionando uma referência que permite identificar quais as provas 

administradas. Contudo, e apesar dessa recomendação, da totalidade da amostra (N=129) apenas 

45 relatórios (35%) fazem uma nomeação clara da tipologia de instrumentos utilizados.  

No quadro 10 apresentamos uma categorização dos instrumentos de avaliação 

mencionados tendo em conta as grandes áreas que pretendem avaliar.  

 



Capítulo 3 – Apresentação e Discussão de Resultados 

 

99 

 

Quadro 10: Categorização dos instrumentos de avaliação por áreas 
 

ÁREAS 
 

INSTRUMENTOS 
 

 

N 
 

% 
(N=45) 

Escala de Inteligência de Weschsler para Crianças - Revisada 11 24% 
Griffiths 6 13% 

Escala de Nível NEMI 4 9% 
Matrizes Coloridas de Raven 3 7% 

Escala de Inteligência de Weschsler para Pré-Escolar e Primária 2 4% 
Teste de Nível Binet e Simon 1 2% 

INTELIGÊNCIA/ 
DESENVOLVIMENTO 

MENTAL 

Teste de Desenvolvimento (Adaptado de “The Schedule of Growing 
Skills”) 

1 2% 

Bateria de Provas de Diagnóstico Pré-Escolar 12 27% 
Teste ABC (Lourenço Filho) 8 18% 

Bateria Avaliativa dos Pré-requisitos necessários à Aprendizagem da 
Leitura e da Escrita 

1 2% 

Textos de Apoio de Fernanda Leopoldina Viana (Provas de segmentação 
de frases e palavras, discriminação auditiva de sons iniciais e finais, 

segmentação de frases em palavras, contagem de segmentos gráficos, 
domínio rápido da informação e facilidade na evocação de factos) 

1 2% 

Bateria de Aptidões para a Aprendizagem Escolar 1 2% 
Teste de Competências Escolares 1 2% 

FUNÇÕES 
BÁSICAS/APTIDÕES PARA 

A APRENDIZAGEM 
ESCOLAR 

(LEITURA/ESCRITA/ 
CÁLCULO) 

Provas de Avaliação das Competências Básicas envolvidas na 
Aprendizagem Escolar da Leitura, Escrita e Cálculo 

1 2% 

Desenho da Figura Humana  17 38% 
Desenho Livre 2 4% 

Escala de Automatismos Intelectuais de Rey 1 2% 
Prova de Recortes 1 2% 
Prova de Curvas 1 2% 

Escala de Desenvolvimento psico-motor de Brunet e Lézine 1 2% 
Jogo 1 2% 

PSICOMOTRICIDADE 

Escala McCarthy de aptidões e Psicomotricidade para Crianças 1 2% 
Figura Complexa de Rey (Desenho B) 4 9% 

Reversal Test 2 4% PERCEPÇÃO 
Jogos de Imagem 1 2% 

Vineland 9 20% 
Prova de Despistagem de Imaturidade para Integração em Contexto 

Escolar Socializado de Nível Primário 
1 2% 

TRF – Teacher Report Form (Achenbach) 1 2% 
Discussão de Dilemas 1 2% 

MATURIDADE 
SOCIAL/PESSOAL 

Fábulas de Duss 1 2% 
Prova Psico-funcional Formal Pré-Escolar (De La Cruz) 2 4% 

Teste de Identificação de Competências Linguísticas 1 2% 
Vocabulário de Provas Analíticas de Idade Pré-Escolar (APS) 1 2% 

LINGUAGEM 

Teste de Aquisição de Conceitos (A. E. Boehm) 1 2% 
Desenho da Família 4 9% 

Teste Projectivo HTTP 1 2% 
Roberts Apperception Test for Children 1 2% 

PROJECÇÃO 

Teste Pata Negra 1 2% 
Provas de Identificação de Competências Cognitivas - Piaget 1 2% DESENVOLVIMENTO 

SEGUNDO ATEORIA DE 
PIAGET Testes Piaget-Head 1 2% 
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Griffiths
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Desenho da Familia

Fig. Compl. Rey

Matrizes Coloridas de Raven

O primeiro dado que ressalta, tendo por base as frequências mais elevadas, é o recurso a 

instrumentos de avaliação psicológica diversificados e distribuídos por diferentes áreas da 

personalidade e do desenvolvimento psicológico da criança. O teste de Desenho da Figura 

Humana, inserido na área Psicomotora com destaque para a noção de esquema corporal 

(acrescido da informação sobre as habilidades e o desenvolvimento cognitivo), aparece como o 

mais indicado (38%), logo seguido da Bateria de Provas de Diagnóstico Pré-escolar (27%) e da 

Escala de Inteligência de Weschsler para Crianças – Revisada (24%), respectivamente inseridas 

em áreas relativas a Funções Básicas/Aptidões para a Aprendizagem Escolar e à 

Inteligência/Desenvolvimento Mental. Em 20% dos casos surge a Escala de Vineland (área da 

Maturidade Social/Pessoal), o Teste ABC (18%), relativo à área de Funções Básicas/Aptidões 

para a Aprendizagem Escolar, e a Escala de Avaliação do Desenvolvimento Mental para Crianças 

– Griffiths (13%), inserida no domínio da Inteligência/Desenvolvimento Mental. Ainda com alguma 

relevância podem ser mencionadas a Escala de Nível NEMI, a Figura Complexa de Rey e o 

Desenho da Família, todas com uma percentagem de indicações na ordem dos 9%, e as Matrizes 

Coloridas de Raven com 7%, provas que se apresentam respectivamente inseridas em áreas 

relacionadas com a Inteligência/Desenvolvimento Mental (NEMI e Matrizes Coloridas de Raven), 

Percepção e Projecção.  

Em jeito de síntese, o gráfico 1 apresenta uma análise esquemática deste ponto, 

especificando os instrumentos de avaliação mais utilizados pelos psicólogos nas avaliações 

conduzidas e que aparecem descritos nos relatórios integrantes da amostra. 

 

Gráfico 1: Instrumentos de avaliação mais utilizados 
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6. Sentido das sínteses/conclusões produzidas 

 

A avaliação psicológica torna-se uma actividade desprovida de significado se os seus 

resultados não forem objecto de uma comunicação eficaz (Simões, 2001). Neste âmbito, o 

relatório psicológico assume-se como o veículo de comunicação, escrita ou oral, dos resultados da 

avaliação psicológica, instituindo-se num meio de compreensão das características do indivíduo, 

com o objectivo de tomar decisões e de intervir positivamente na sua vida (Tallent, 1993). Para o 

efeito, o relatório psicológico deve apresentar uma síntese integradora de informação complexa e 

potencialmente difícil de compreender, constituindo-se como que um resumo da avaliação ou um 

diagnóstico (Espada, Quintana & Gómez, 1992; Fernandez-Ballesteros, 1992; Gómez, 1997; 

Sendín, 2000; Wertlieb, 1989, cit. in Simões, 2001). Sob a égide deste princípio, elegemos como 

um dos objectivos norteadores do estudo em análise apreciar a existência e qualidade das 

sínteses/conclusões dos relatórios produzidos, considerando para o efeito três grandes 

parâmetros, nomeadamente: (i) grau de elaboração das áreas avaliadas; (ii) recomendações; e (iii) 

parecer final do psicólogo. 

Em relação ao primeiro parâmetro, ou seja, se o psicólogo descreve e fundamenta com 

relativo pormenor os elementos da sua avaliação (grau de elaboração das áreas), no quadro 11 

descrevemos a frequência de relatórios para uma classificação por nós ensaiada desde “nada 

elaborado” até “muito elaborado”. Constata-se que o maior volume de relatórios se insere no 

domínio “suficientemente elaborado” (41%) logo seguido do critério “bem elaborado” (33%), pelo 

que se conclui, genericamente, um grau de elaboração, ou seja pormenorização, adequado dos 

parâmetros considerados nos relatórios. 
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Quadro 11: Grau de elaboração das áreas avaliadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

A articulação entre os dados da avaliação e a intervenção que facilite o desenvolvimento 

de um plano remediativo, ou seja a elaboração de recomendações, é outra característica dos 

relatórios psicológicos. Citando Simões (2001), “as recomendações devem ser específicas 

(adequadas à singularidade, necessidades e nível de funcionamento psicológico do sujeito), 

explicitas, compreensíveis, realistas, práticas, aplicáveis, coerentes e suficientemente 

pormenorizadas” (p. 25). 

Em relação à existência de recomendações decorrentes da avaliação psicológica 

conduzida e presentes no texto dos relatórios constituintes da amostra, a nossa tipificação das 

respostas considera um leque entre a “ausência” e a “referência bem fundamentada”. No quadro 

12 opera-se uma análise descritiva deste aspecto. 

 

Quadro 12: Recomendações fruto da avaliação psicológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAU DE ELABORAÇÃO 
 

N 
 

% 
Nada elaborado 8 6% 

Pouco elaborado 20 15% 

Suficientemente elaborado 53 41% 

Bem elaborado 42 33% 

Muito elaborado 6 5% 

TOTAL 129 100% 

 

RECOMENDAÇÕES 
 

N 
 

% 
Ausência 3 2% 

Referência vaga não explicitada 79 61% 

Alguma referência 31 24% 

Referência fundamentada 5 4% 

Referência bem fundamentada 11 9% 

TOTAL 129 100% 
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Dessa análise, ressalta-se a parca existência de recomendações nos relatórios, patente 

numa maior frequência de elementos em torno de uma “referência vaga não explicitada” (61%) ou 

de “alguma referência” (24%). Assumindo que as recomendações devem estar relacionadas com o 

objectivo do relatório e a natureza do problema, uma interpretação possível para estes resultados 

pode estar relacionada com a natureza da avaliação para a entrada antecipada no 1.º CEB, dado 

tratar-se de um pedido que é feito “quase exclusivamente” no sentido de uma formulação 

diagnóstica que (in)viabilize o acesso da criança à medida especial em análise. 

Finalmente, em relação ao parecer final do psicólogo, tipificamos a referência ou não à 

“precocidade excepcional a nível do desenvolvimento global”, assumida por nós como o critério 

diagnóstico que, dada a legislação portuguesa, delimita o acesso à antecipação escolar. Assim, 

como se pode observar no quadro que se segue (quadro 13), 69% dos relatórios apontam um 

claro parecer dos psicólogos referente a características de precocidade excepcional, em contraste 

com um número demarcadamente mais diminuto de relatórios (31%) cujo parecer final não 

salienta, de forma clara, a referência ao critério diagnóstico exigido para a antecipação escolar.  

 

Quadro 13: Parecer final do psicólogo 

 

 

 

 

 

No momento actual, em termos de efectivação dos pedidos de ingresso antecipado no 1.º 

CEB, é impreterível a indicação taxativa, no relatório de avaliação psicológica, do critério 

diagnóstico de “precocidade excepcional a nível do desenvolvimento global”, de forma a que o 

processo da criança possa dar entrada para análise nos Centros de Área Educativa, aspecto que 

era algo “relativizado” no momento de recolha de dados do presente estudo.  

 

PARECER FINAL DO PSICÓLOGO 
 

N 
 

% 
Não refere Precocidade Excepcional 40 31% 

Refere Precocidade Excepcional 89 69% 

TOTAL 129 100% 
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Operando uma análise mais discriminativa, analisamos, de seguida, estes três parâmetros 

segundo o CAE de proveniência dos relatórios (quadro 14). Para facilitar a apresentação da 

informação agrupamos as categorias de resposta mais próximas.5 

 

Quadro 14: Parâmetros e categorias de resposta segundo os CAE 

 

De uma forma geral, podemos concluir que não se regista uma variabilidade significativa 

de resultados. Assim, no que concerne ao parâmetro “grau de elaboração das áreas”, os CAE de 

Braga e do Porto salientam uma maior incidência de resultados na categoria “suficientemente 

elaborado”, 49% e 40% respectivamente, enquanto o CAE de Viana do Castelo apresenta uma 

maior percentagem de indicações (50%) em torno do critério “bem/muito elaborado”. Estes dados 

sugerem que os relatórios analisados se encontram com um adequado/bom nível de elaboração e 

clarificação geral dos vários aspectos que pretendem assinalar. 

                                                 
5 Esta constatação é efectuada por intermédio do contacto directo da autora com o CAE de Braga, no período que antecedeu e 
acompanhou a recolha de dados da presente investigação, enquanto psicóloga credenciada para efeitos de realização de 
avaliações psicopedagógicas, no âmbito da antecipação de matricula no 1.º CEB. 

CAE 

Braga Porto Viana do 

Castelo 

 

PARÂMETROS 

 
 

Categorias de Resposta 

N % N % N % 

Nada/Pouco elaborado 6 15% 19 24% 3 30% 

Suficientemente elaborado 19 49% 32 40% 2 20% 

Bem/Muito elaborado 14 36% 29 36% 5 50% 

 

Grau de 

Elaboração das 

áreas TOTAL 39 100% 80 100% 10 100% 

Ausência/Referência vaga 28 72% 47 59% 7 70% 

Alguma referência 9 23% 21 26% 1 10% 

Referência fundamentada/bem fundamentada 2 5% 12 15% 2 20% 

 

 

Recomendações 

TOTAL 39 100% 80 100% 10 100% 

Não refere Precocidade Excepcional 28 72% 6 7% 6 60% 

Refere Precocidade Excepcional 11 28% 74 93% 4 40% 

 

Parecer final do 

Psicólogo TOTAL 39 100% 80 100% 10 100% 
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A existência de recomendações nos relatórios produzidos é equitativamente avaliada, de 

forma mais significativa nos três CAE em análise, em torno de elementos de “ausência/referência 

vaga” (Braga = 72%, Porto = 59% e Viana do Castelo = 70%), pelo que se conclui a quase 

inexistência de indicações que possam surtir algum tipo de actuação estratégica na gestão 

desenvolvimental da criança, a posteriori. 

Por último, quanto ao parecer final do psicólogo, o CAE do Porto é o único cuja 

percentagem de indicações relativas à referência de precocidade excepcional se apresenta de 

forma mais demarcada (93%), dado que nos CAE de Braga e de Viana do Castelo, se verifica uma 

maior prevalência de relatórios cujo parecer não refere de forma inequívoca o critério diagnóstico 

de precocidade excepcional (72% e 60%, respectivamente). 
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Conclusão 

 

 

Ao longo desta dissertação, procuramos trilhar um percurso baseado num trabalho de 

sólida fundamentação teórica, visando clarificar e interrelacionar conceitos; percorrer os diferentes 

momentos históricos e correntes teóricas; delimitar as actuais concepções teóricas, conceptuais e 

terminológicas; assim como caracterizar e delimitar o processo de sinalização/identificação de 

uma problemática que se apresenta ainda pouco clara e consensual, tanto para a comunidade 

científica como para o público em geral.  

O âmbito do estudo e intervenção na sobredotação pauta-se, actualmente, por uma 

renovada dinâmica, centrada na multidimensionalidade do conceito e preocupada em produzir 

acções diversificadas para a identificação e promoção dos indivíduos sobredotados. Tal não se 

afigura tarefa fácil e muitos são os constrangimentos com que este movimento se depara, 

nomeadamente as limitações associadas à falta de operacionalização, das quais decorrem 

ambiguidades acrescidas ao nível da identificação, avaliação e atendimento destes sujeitos.  

 Teoricamente, perfilhamos neste trabalho, o conceito adoptado por Renzulli, 

perspectivando a sobredotação como um processo triádico e dinâmico no qual se conjugam a 

aptidão cognitiva excelente, a motivação intrínseca elevada e a criatividade acima da média. Estes 

três anéis, só manifestam um adequado nível de expressividade em presença de condições 

envolvimentais favoráveis assim como de um substracto orgânico e inato, que permita à criança 

desenvolver-se num processo contínuo de reajustamentos. Atendendo a esta base mais 

desenvolvimentalista, defendemos que a sobredotação deve ser sinalizada o mais 

atempadamente possível, de modo a poder-se garantir um desenvolvimento equilibrado e 

potenciador das elevadas capacidades. Com base neste pressuposto, reiteramos que o que está 

em causa não é operar um diagnóstico ou rotulagem precoce, dada a sua falibilidade preditiva 

entre outros factores de risco, mas fornecer as condições apropriadas às solicitações que essas 

crianças apresentam. 

Este trabalho procura contribuir para esta discussão, analisando especificamente a 

identificação precoce da sobredotação. A avaliação psicológica em crianças de idade pré-escolar 
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e início da escolaridade básica é uma tarefa que se torna, dia-a-dia, mais solicitada por pais, 

educadores ou outros elementos da comunidade educativa. Esta avaliação tem vindo a ser cada 

vez mais requerida na medida em que se vão generalizando programas de prevenção e 

intervenção precoce, se vão valorizando as aprendizagens organizadas nesta faixa etária ou se 

possibilita o ingresso antecipado na escolaridade básica (Almeida et al., 1996; Pereira, 1994). 

Por sua vez, a parte empírica desta dissertação focalizou-se na medida de atendimento 

educativo que, à luz da legislação portuguesa, permite a crianças que apresentem “precocidade 

excepcional a nível do desenvolvimento global”, usufruírem de uma entrada antecipada no 1.º 

CEB. Com este propósito, o nosso objectivo central instituiu-se em torno da análise dos relatórios 

de avaliação psicológica elaborados pelos psicólogos, deferidos pelos CAE de Braga, Porto e 

Viana do Castelo, de forma a apreciar e elencar os indicadores desenvolvimentais de precocidade 

excepcional mais valorizados, bem como verificar as coincidências e/ou divergências entre estes 

indicadores e as principais directrizes provenientes dos normativos do Ministério da Educação.  

Dado o carácter exploratório e descritivo da investigação, alargamos o leque de objectivos 

a atingir, procurando recorrer a uma abordagem mais específica através de análises descritivas 

das categorias criadas, após um longo e árduo trabalho de análise de conteúdo dos relatórios de 

avaliação psicológica constituintes da amostra. Para o efeito, no estudo empírico realizado, e 

assumindo os vários objectivos específicos preconizados, listamos e sequencializamos as 

principais linhas orientadoras da informação dos psicólogos e os parâmetros dos relatórios 

produzidos; avaliamos eventuais diferenças de género quanto aos alvos preferenciais da medida 

de antecipação; apreciamos elementos relativos ao mês de nascimento das crianças sinalizadas e 

inventariamos as dimensões psicológicas e desenvolvimentais que salientam o desenvolvimento 

precoce. Em simultâneo, identificamos a tipologia dos instrumentos usados na avaliação e 

apreciamos o sentido das sínteses/conclusões produzidas nos relatórios. 

Com base nos resultados obtidos, e no que diz respeito às principais linhas orientadoras 

da informação dos psicólogos e parâmetros presentes nos relatórios produzidos, verificamos que o 

desenvolvimento cognitivo se apresenta como o indicador mais saliente, verificando-se um grau de 

concordância com as noções tradicionais de sobredotação estreitamente associadas às 

habilidades intelectuais e cognitivas. Contudo, este facto apresenta alguma relatividade dado que 

os psicólogos valorizaram, igualmente e de forma consistente, domínios relacionados com a 
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linguagem, o desenvolvimento psicomotor e a área sócio-afectiva. Esta perspectiva traduz uma 

visão mais integrada das várias dimensões que compõem o desenvolvimento infantil, mas também 

a noção do alargamento da definição de sobredotação de forma a não incluir apenas aspectos 

cognitivos mas também, tal como defende Veiga et al. (1996), os domínios afectivos, sociais, entre 

outros. A representatividade decresce em áreas mais relacionadas com competências/pré-

requisitos da aprendizagem, atitudes face à escola/aprendizagem, motivação, conduta e 

criatividade. Este último quesito apresenta-se como o domínio menos valorizado, apesar de ser 

uma das áreas que, de forma isolada ou em necessária conjugação com outras, definem a 

sobredotação (Milgram, 1990; Gagné, 1993; Renzulli, 1986; 1994). Aqui destacaríamos o modelo 

dos “Três Anéis” de Renzulli (1986; 1994), já que nele se entende a criatividade como nuclear, 

como dimensão necessária (e não apenas possível) a essa definição (Morais, 2001; 2003). 

Para além destes indicadores desenvolvimentais, os psicólogos consideraram outros 

parâmetros nos relatórios, em torno de categorias relacionadas com instrumentos de avaliação 

(ex. testes) e outros meios de recolha de informação (ex. envolvimento da criança durante a 

avaliação, anamnese e informações da educadora). 

No que se refere aos alvos preferenciais da medida de antecipação constatamos que em 

termos globais, as crianças sinalizadas pertencem maioritariamente ao género feminino. No 

entanto, quando se analisa a sua representatividade em função do CAE de pertença, apesar da 

ausência de significância estatística, verifica-se que nos CAE de Braga e Viana do Castelo são os 

rapazes que se destacam como alvos preferenciais de antecipação, tendência esta que não se 

verifica no CAE do Porto. 

Considerando os elementos relativos ao mês de nascimento das crianças identificadas é 

particularmente saliente uma maioria clara de crianças, tanto do género masculino como feminino, 

que nascidas nos meses de Janeiro e Fevereiro usufruíram da medida “excepcional” de entrada 

antecipada. Em nossa opinião, estes dados poderão reflectir uma interpretação incorrecta do 

diploma legal que regulamenta os casos de antecipação escolar e que urge clarificar de modo a 

desfazer equívocos, que podem trazer custos psicológicos e académicos para as crianças 

envolvidas. Um grande número de crianças poderá ser incorrectamente sinalizado como potencial 

destinatário desta medida quer pela proximidade etária do limite aceitável de ingresso na 

escolaridade formal (31 de Dezembro), quer por revelar maturidade e apetência/motivação para 
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iniciar as aprendizagens escolares, embora não apresente precocidade excepcional no 

desenvolvimento global. 

Relativamente às dimensões psicológicas e desenvolvimentais que salientam o 

desenvolvimento precoce, não encontramos diferenças significativas ao comparar o grupo de 

crianças nascidas entre Março e Junho (B) com o grupo de crianças nascidas em Janeiro e 

Fevereiro (A), no conjunto global dos parâmetros considerados pelos psicológos nos relatórios. 

Não obstante, ao tomarmos como referência um ponto de corte na ordem dos 50% verificamos 

que nas crianças potencialmente precoces (grupo B), para além de um elevado destaque do 

desenvolvimento cognitivo, aparece ainda com grande relevância o desenvolvimento da linguagem 

em exéquo com o desenvolvimento psicomotor. Para além destas dimensões, estas crianças 

expressam características demarcadas em termos de desenvolvimento sócio-afectivo 

(especialmente no que concerne à área social) e no domínio de competências/pré-requisitos para 

a aprendizagem. Neste caso, o domínio da leitura é considerado o pré-requisito mais relevante, 

seguido do cálculo e, só depois, da escrita. Os restantes indicadores desenvolvimentais 

considerados pelos psicólogos (motivação, atitudes face à escola/aprendizagem, conduta e 

criatividade) apresentam uma taxa de incidência pouco representativa, sendo que a criatividade 

prossegue como a área mais subvalorizada. 

Dado que o processo de entrada antecipada na escola implica a delimitação de um critério 

diagnóstico específico, revela-se crucial para a compreensão do fenómeno em análise, especificar 

a tipologia dos instrumentos usados na avaliação psicológica efectuada. Tratando-se de uma 

avaliação que pretende compreender o desenvolvimento integral da criança, regista-se a 

necessidade de recorrer a diversas provas e a outras técnicas de avaliação, pressupondo a 

consecução de objectivos de medida multifacetados. Esta pluralidade encontra-se patente nos 

registos dos psicólogos, já que se verifica o recurso a uma abrangência de instrumentos e meios 

de recolha de informação (testes, entrevista clinica, observação directa), assim como envolvem 

diversos informantes-chave (pais, educadora e a própria criança). 

Tendo por base o trabalho de Simões (2001)6, uma das principais secções que devem 

compor a estrutura organizativa dos relatórios psicológicos é a que se refere aos procedimentos 

                                                 
6 Lição-síntese, apresentada na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, intitulada 
“Relatórios Psicológicos: objectivos, princípios, estrutura, especificidades e questões éticas”. 
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de avaliação/testes administrados. Contrariando esta indicação, verificamos que apenas 35% da 

amostra apresenta uma nomeação clara da tipologia de instrumentos usados. Operando uma 

análise detalhada desta parcela, sobressai o recurso a uma grande diversidade de instrumentos 

de avaliação psicológica cujo enfoque se centra em diferentes áreas da personalidade e do 

desenvolvimento psicológico infantil, com particular incidência nos domínios da psicomotricidade, 

funções básicas/aptidões para a aprendizagem escolar, inteligência/desenvolvimento mental, 

maturidade social/pessoal, percepção e projecção. Assim, o teste de Desenho da Figura Humana 

aparece como o mais indicado, logo seguido da Bateria de Provas de Diagnóstico Pré-escolar e da 

Escala de Inteligência de Weschsler para Crianças – Revisada. Com menor representatividade 

surge a Escala de Vineland, o Teste ABC e a Escala de Avaliação do Desenvolvimento Mental 

para Crianças – Griffiths, assim como, a Escala de Nível NEMI, a Figura Complexa de Rey, o 

Desenho da Família e as Matrizes Coloridas de Raven. 

Por último, satisfazendo o objectivo específico de apreciar a existência e qualidade das 

sínteses/conclusões dos relatórios produzidos, consideramos uma análise que envolveu a 

seguinte tríade de critérios: grau de elaboração das áreas avaliadas, recomendações e parecer 

final do psicólogo. Em termos de elaboração, podemos assinalar que os relatórios analisados se 

encontram com um adequado/bom nível de elaboração e clarificação geral dos vários aspectos 

que pretendem assinalar, sendo que o CAE de Viana do Castelo apresenta os valores mais 

salientes (critério “bem/muito elaborado”). Em relação à existência de recomendações, os dados 

convergem para critérios de “ausência/referência vaga”, na generalidade dos CAE constituintes da 

amostra. Tal como foi apontado, este facto pode estar relacionado com a natureza da avaliação 

psicológica para a entrada antecipada, instituída em torno da delimitação de um critério 

diagnóstico específico. Finalmente, no que se refere ao parecer final do psicólogo, o CAE do Porto 

é o único em que se verifica uma tendência generalizada na delimitação do critério de 

“precocidade excepcional a nível do desenvolvimento global” embora, tomando a totalidade da 

amostra, esta referência se apresente mais demarcada face à sua ausência. As discrepâncias 

assinaladas surgem, certamente, de critérios de avaliação/análise diferenciados por parte dos 

CAE. 

Concluída a análise dos resultados mais significativos do presente estudo, importa reflectir 

sobre algumas implicações para a prática de avaliação e intervenção psicológica neste domínio. 
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Em primeiro lugar, há que destacar a necessidade de um maior sentido de responsabilidade 

técnica, por parte dos psicólogos envolvidos, já que a avaliação psicológica tem uma importância 

decisiva neste processo. A medida legislativa de antecipação escolar assume um carácter 

extraordinário, sendo que a sua aplicação deve ser feita à luz da filosofia que regulamenta a 

legislação do ensino especial: medidas distintas para crianças com características particulares 

(Almeida et al., 1996). A avaliação deve ser efectuada numa perspectiva de rigor e visando 

sempre o bem-estar da criança, cerne de todo o processo, procurando, simultaneamente, não 

desvirtualizar a medida em análise e refrear as vontades antecipatórias por parte dos pais, nem 

sempre coincidentes com um desenvolvimento precoce da criança. Em segundo lugar, dado que a 

operacionalização do conceito de precocidade excepcional a nível do desenvolvimento global 

apresenta uma regulamentação vaga nos normativos legais e na literatura especializada, deve ter-

se em conta a pluralidade de características do desenvolvimento infantil nesta etapa, numa lógica 

de sinalizar as “maturidades” da criança, dado que não existe uma maturidade única, e desde 

logo, responsável pelo seu sucesso escolar. Finalmente, um terceiro ponto, refere-se à validade 

da avaliação psicológica em idade pré-escolar. O processo de classificação, diagnóstico e tomada 

de decisão deve ser encarado com precaução e relatividade, atendendo quer à forte variabilidade 

temporal e situacional do comportamento infantil, quer ao número reduzido de instrumentos 

adaptados e aferidos para esta faixa etária. Estas limitações, que destacam o baixo valor preditivo 

da avaliação, podem ser minimizadas com o recurso a métodos, instrumentos e fontes de 

informação diversificados. 

A par do rigor e responsabilidade técnica, partilhámos da recomendação de Pereira e 

Seabra-Santos (2001), no sentido de se revelar urgente um maior esclarecimento e formação aos 

diversos agentes educativos envolvidos neste processo, nomeadamente os pais e os educadores 

de infância, que devem ser correctamente informados sobre a aplicabilidade desta medida 

legislativa e seus potenciais destinatários. Tomando em consideração que a efectivação do 

processo de antecipação escolar é apenas um ponto de partida, é imprescindível orientar os pais e 

professores que irão acompanhar a criança ao longo do seu percurso pessoal e escolar, 

estabelecendo-se estratégias de actuação preventivas e promotoras do seu desenvolvimento 

global.  
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Conscientes de que os resultados encontrados neste estudo constituem apenas pontos de 

reflexão e análise acerca da complexa área que é o estudo da sobredotação, e mais 

especificamente da precocidade, pensamos que podem constituir também pontos de partida para 

novos trabalhos de investigação e intervenção. É importante apostar no desenvolvimento de 

instrumentos de avaliação devidamente validados, solidificar o conhecimento teórico e interventivo 

subjacente ao desenvolvimento precoce e apostar em projectos de formação inicial e contínua 

dirigidos aos vários agentes educativos potencialmente envolvidos nestas questões (psicólogos, 

professores, educadores, etc.). Regista-se, especialmente, a necessidade de estudos de carácter 

longitudinal, na expectativa de que essas metodologias nos permitam atestar com maior 

segurança os dados que estudos pioneiros no território nacional e internacional defendem: a 

entrada antecipada na escola primária tem efeitos positivos e facilitadores no desenvolvimento 

infantil, desde que devidamente adaptada ao potencial da criança. 
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