Universidade de Coimbra
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação

Crianças Sobredotadas
Estudos de Caracterização

Marcelino Arménio Martins Pereira
Coimbra, 1998

Imagem da capa: Cubo com fitas mágicas (M. C. Escher, 1957)

Dissertação de Doutoramento em
Psicologia, especialização em
Defectologia e Reabilitação,
apresentada à Faculdade de Psicologia
e de Ciências da Educação da
Universidade de Coimbra

À Beatriz, Daniela e Martinha,
que, no decorrer deste trabalho,
conseguiram vencer todas as
contrariedades e reforçar a teia
relacional que nos une.

Agradecimentos
Ao longo deste percurso foi-nos grato poder contar com a participação
de um conjunto alargado de mentores, amigos e colegas. Entre todos, queremos destacar e exprimir o nosso reconhecimento àqueles que mais directamente connosco colaboraram.
Salientamos, em primeiro lugar, a Professora Doutora Aura Montenegro
Ferrão, orientadora científica desta dissertação. O seu encorajamento permanente, a leitura atenta e cuidada, as sugestões oportunas que nos deu, em
muito contribuíram para a melhoria do nosso trabalho. Esperamos que ele
possa constituir uma justa homenagem à sua probidade científica e humanista.
Ao Instituto de Inovação Educacional (IIE) agradecemos o financiamento que nos foi concedido, através do Projecto PI/45/93.
À Direcção Regional de Educação do Centro, estamos gratos por nos ter
permitido o acesso às várias escolas onde recolhemos os nossos dados.
A Professora Doutora Eunice Soriano de Alencar, da Universidade
Federal de Brasília, foi uma amiga — profunda conhecedora do tema desta
dissertação — que nos estimulou, forneceu materiais bibliográficos e deu sugestões valiosas.
Os Professores Franz Mönks da Universidade de Nimegen (Holanda) e
Joseph Renzulli, do National Research Center on the Gifted and Talented da
Universidade de Connecticut (E.U.A), foram solícitos no atendimento dos pedidos que lhes dirigimos.
O Professor Doutor Leandro de Almeida, da Universidade do Minho,
ouviu-nos pacientemente na fase inicial da investigação, tendo-nos dado alguns conselhos acerca da avaliação da criatividade.

O Professor Doutor António Simões escutou-nos atentamente e esclareceu-nos sobre algumas questões metodológicas; também nos indicou referências bibliográficas que viriam a revelar-se fundamentais.
O Professor Doutor António Castro Fonseca, foi um amigo que nos encorajou e deu conselhos que melhoraram este trabalho; e, sobretudo, ajudounos nalguns problemas com que nos defrontámos na interpretação de alguma
terminologia técnica da língua inglesa.
O Professor Doutor Mário Rodrigues Simões esteve atento ao desenrolar de todo o processo, sempre demonstrou disponibilidade e com o seu saber
e amizade resolveu questões que, por vezes, nos pareciam insolúveis.
O Professor Doutor José Tomás da Silva, esclareceu-nos, sabiamente,
dúvidas no domínio da estatística.
A Drª Maria João Seabra, foi uma companheira de jornada: confidente
das nossas angústias, desânimos e alegrias.
A Dr.ª Filomena Gaspar, foi uma amiga que, com a sua jovialidade carismática, nos ajudou a encarar com optimismo a nossa tarefa. Também lhe
agradecemos o largo manancial bibliográfico que nos trouxe de Inglaterra.
O Dr. José Joaquim Marques da Costa, testemunhou, mais uma vez,
que a amizade é companheirismo e generosidade abnegada. Muitas foram as
vezes em que prescindiu dos seus compromissos pessoais para atender aos
nossos pedidos. Forneceu-nos sugestões de trabalho, discutiu alguns problemas e, principalmente, empenhou-se firmemente na “cenografia” desta tese.
Por último, agradecemos a todas as crianças, pais e professores que participaram nesta investigação. São eles a primeira e a última razão deste
trabalho.

Marcelino Arménio Martins Pereira
Coimbra, 1 9 9 8

Índice

I

ntrodução...................................................................................................................1

S

obredotação ou sobredotações?

Introdução ..................................................................................................................... 9
1. Percepções socioculturais acerca da sobredotação ...................................... 11
1.1. O dom divino, a maldição satânica, o carácter neurótico e
misantropo: sobredotação = genialidade ....................................................... 11
1.2. O advento dos primeiros testes mentais: sobredotação = QI elevado ....... 14
1.3. Os modelos multifactoriais e a inclusão dos talentos específicos:
sobredotação = talento .................................................................................... 16
2. As correntes actuais ............................................................................................. 18
2.1. Aptidão cognitiva elevada (QI) ........................................................................ 19
2.2. Talento num domínio específico ....................................................................... 20
2.3. A ênfase na criatividade ................................................................................... 21
3. As definições actuais............................................................................................ 21
3.1. A definição federal dos Estados Unidos.......................................................... 21
3.2. A definição de Renzulli: A abordagem dos três anéis .................................. 24
3.2.1. Definição ......................................................................................................... 24
3.2.2. Identificação .................................................................................................... 26
3.2.3. Avaliação ........................................................................................................ 28
4. A operacionalização de conceitos, recorrendo a terminologias
diferentes ................................................................................................................ 29
4.1. Idiota sábio (Idiot savant) ou mono-sábio (mono-savant) ............................... 33
4.2. Criança prodígio ................................................................................................ 34
4.3. Génio ................................................................................................................... 35
4.4. Talentoso ............................................................................................................. 36
4.5. Precocidade ........................................................................................................ 36
4.6. Sobredotação intelectual (ou crianças com QI elevado) .............................. 37
5. Conclusões ............................................................................................................. 37

M

odelos teóricos e abordagens metodológicas da sobredotação

Introdução ................................................................................................................... 41
1. A abordagem psicométrica ................................................................................ 44
1.1. A maior diferenciação cognitiva ...................................................................... 45
1.2. O peso dos diversos factores ........................................................................... 46
2. As abordagens cognitivistas e de processamento da informação .............. 48
2.1. A eficiência “perceptiva” ................................................................................... 51
2.2. A eficiência operativa ao nível do software ................................................... 53
2.3. O modelo de Sternberg .................................................................................... 57
2.3.1. A subteoria componencial ............................................................................. 58
2.3.1.1. As metacomponentes ................................................................................. 59
2.3.1.2. As componentes de realização ................................................................ 60
2.3.1.3. As componentes de aquisição (knowledge-acquisition) ......................... 61
2.3.2. A subteoria experiencial ................................................................................ 61
2.3.3. A subteoria contextual .................................................................................... 64
2.3.4. Análise crítica ao modelo de Sternberg ...................................................... 66
3. As abordagens neuropsicológicas .................................................................... 67
3.1. A neurofisiologia da sobredotação.................................................................. 69
3.2. A neuroanatomia da sobredotação e/ou dos talentos específicos ............. 72
3.2.1. Assimetria hemisférica .................................................................................... 73
3.2.1.1. O modelo de Geschwind.......................................................................... 76
3.2.1.2. A testagem do modelo de Geschwind na sobredotação ..................... 80
3.2.2. As diferenças no tamanho do cérebro......................................................... 85
3.3. Conclusões .......................................................................................................... 86
4. As correntes desenvolvimentistas ....................................................................... 87
5. Conclusões ............................................................................................................. 95

O

bjectivos e procedimentos metodológicos

1. Definição dos objectivos ................................................................................... 101
2. Metodologia ........................................................................................................ 102
2.1. A fase de rastreio ............................................................................................. 103
2.1.1. Procedimentos ............................................................................................... 103
2.1.2. A caracterização da amostra de rastreio .................................................. 105
2.2. A fase de identificação e constituição das amostras ................................... 106
2.2.1. Procedimentos ............................................................................................... 106
2.2.2. Caracterização da amostra proposta para identificação ....................... 107
2.2.3. A amostra das crianças identificadas como sobredotadas versus
amostra de crianças não identificadas como sobredotadas .................. 108
3. Limitações e problemas metodológicos .......................................................... 112
3.1. O problema das amostras reduzidas............................................................. 112
3.2. O problema das amostras extremas truncadas ............................................ 114
3.3. Outros problemas inerentes a esta investigação .......................................... 117

E 1
studo

: Processos de identificação da criança sobredotada

Introdução ..................................................................................................................121
1. Razões que motivam a identificação ...............................................................122
2. As práticas de identificação e os seus problemas ........................................124
3. A identificação da criança intelectualmente sobredotada ..........................129
3.1. O rastreio ...........................................................................................................130
3.1.1. As informações fornecidas pelos professores .............................................131
3.1.2. Os testes de inteligência de aplicação colectiva ......................................134
3.2. A Identificação...................................................................................................136
3.2.1. As escalas de inteligência de aplicação individual ..................................136
4. Metodologia .........................................................................................................139
4. 1. Os instrumentos ................................................................................................141
4.1.1. As Matrizes Progressivas Coloridas de Raven ...........................................141
4.1.2. O Inventário de Sinalização da Crianças Excepcionalmente
Dotadas (I.S.C.E.D.)......................................................................................142
4.1.3. A Escala de Avaliação das Características Comportamentais do aluno
sobredotado (E.A.C.C.A.S.) ........................................................................143
5. Os resultados ........................................................................................................146
5.1. Matrizes Progressivas Coloridas de Raven ....................................................146
5.2. As sinalizações efectuadas pelos professores................................................149
5.2.1. Inventário de Sinalização da Criança Excepcionalmente Dotada
(ISCED)........................................................................................................... 14-9
5.2.2. A Escala de Avaliação das Características Comportamentais ................152
5.2.2.1. Subescala de aprendizagem ...................................................................155
5.2.2.2. Subescala de motivação ..........................................................................157
5.2.2.3. Subescala de criatividade ........................................................................158
5.2.2.4. Subescala de liderança ............................................................................160
6. Conclusões ............................................................................................................161

E

studo

2

: Desenvolvimento, comportamento e ecologia
da criança sobredotada

Introdução ................................................................................................................. 167
1. Metodologia ........................................................................................................ 171
2. Indicadores de desenvolvimento ...................................................................... 173
2.1. Os referenciais convencionais ........................................................................ 174
2.1.1. A aquisição da linguagem .......................................................................... 174
2.1.1.1. Os resultados da nossa investigação ..................................................... 175
2.1.2. Leitura precoce .............................................................................................. 178
2.1.2.1. Os resultados ............................................................................................ 180
2.1.3. Idade de aquisição da marcha .................................................................. 182
2.2. Indicadores antropométricos: peso, altura e perímetro cefálico ................. 183

2.3. Dados clínicos ou médicos ............................................................................. 185
2.3.1. O teste à hipótese de Geschwind: a preferência manual, a asma
e outras alergias atópicas, a prevalência do sexo masculino e as
perturbações da linguagem ........................................................................ 186
2.3.1.1. Os resultados ............................................................................................ 188
2.3.1.1.1. A preferência manual ........................................................................... 188
2.3.1.1.2. A asma e outras alergias atópicas ..................................................... 189
2.3.1.1.3. A prevalência do sexo masculino ....................................................... 190
2.3.1.1.4. As perturbações da linguagem ........................................................... 191
2.3.2. A miopia ........................................................................................................ 192
2.3.3. Características do sono ............................................................................... 193
2.4. Conclusões ........................................................................................................ 195
3. Desenvolvimento socio-afectivo ........................................................................ 197
3.1. A informação fornecida pelos pais ................................................................ 203
3.1.1. Conclusões .................................................................................................... 216
3.2. Informação fornecida pelas crianças relativa ao locus de controlo ........... 217
3.3. Informação fornecida pelos professores ........................................................ 220
4. Características envolvimentais ......................................................................... 221
4.1. As características estruturais ............................................................................ 221
4.1.1. Nível socio-económico ................................................................................ 223
4.1.2. Situação de coabitação dos pais .............................................................. 225
4.1.3. A idade dos pais .......................................................................................... 225
4.1.4. Tamanho da fratria ....................................................................................... 226
4.1.5. Posicionamento na fratria ............................................................................ 227
4.1.6. Conclusões .................................................................................................... 228
4.2. As características proximais ............................................................................ 228
4.2.1. O tempo de actividades conjuntas ............................................................ 230
5. Reflexão final ....................................................................................................... 231

E

studo

3

: Caracterização da estrutura e do funcionamento
cognitivo da criança sobredotada

Introdução ................................................................................................................ 235
1. Metodologia ........................................................................................................ 239
2. A análise dos resultados na WISC: o perfil de desenvolvimento
cognitivo da criança sobredotada .................................................................. 243
3. Análise dos resultados nas MPCR ................................................................... 251
3.1. Comparação dos resultados globais nas duas aplicações ........................ 251
3.2. A análise das estratégias ................................................................................ 254
3.3. Os tempos de resolução.................................................................................. 259
4. Conclusões ........................................................................................................... 261

E

studo

4

: A criatividade na sobredotação intelectual

Introdução ................................................................................................................. 265
1. As investigações no domínio da criatividade ............................................... 268
1.1. A criatividade como processo de resolução de problemas:
pensamento divergente ..................................................................................... 270
1.2. A criatividade como invenção ........................................................................ 271
2. Problemas inerentes à mensuração da criatividade .................................... 273
2.1. Os instrumentos de medida ............................................................................. 274
2.2. Questões de fidelidade e validade................................................................ 276
3. Um estudo com os Testes de Pensamento Criativo ....................................... 279
3.1. Apresentação do instrumento e metodologia................................................ 279
3.1.2. O pré-teste ..................................................................................................... 283
4. Os resultados ....................................................................................................... 285
4.1. O desempenho criativo das crianças sobredotadas ................................... 285
4.2. Testes de inteligência versus testes de criatividade ...................................... 287
4.3. Características psicométricas do TPCT .......................................................... 289
4.3.1. A fidelidade inter-correctores ....................................................................... 289
4.3.2. validade de conteúdo .................................................................................. 290
4.3.3. A validade concorrente através da avaliação dos professores .............. 291
5. Conclusões ........................................................................................................... 293

onclusão ....................................................................................................................297

nexos
ANEXO 1

Procedimentos na fase de rastreio........................................................................... 307
ANEXO 2

Procedimentos na fase de identificação ................................................................. 311
ANEXO 3

I.S.C.E.D. ................................................................................................................... 313
ANEXO 4

E.A.C.C.A.S. ............................................................................................................. 315
ANEXO 5

Testes de Pensamento Criativo de Torrance........................................................... 319
ANEXO 6

Questionário de Anamnese ...................................................................................... 329
ANEXO 7

Escala de locus de controlo para crianças ............................................................ 333
ANEXO 8

A Avaliação da Originalidade: Análise comparativa entre os critérios da
aferição Francesa e a frequência das respostas na nossa amostra.................... 337

ibliografia .................................................................................................................341

Marcelino Arménio Martins Pereira
Coimbra, 1 9 9 8

Índice de Quadros, Figuras e Gráficos

CAPÍTULO 1
Quadro 1 - Variáveis que definem os diversos tipos de sobredotação ............................... 32
Figura 1 - O modelo de sobredotação dos três anéis............................................................ 25
CAPÍTULO 3
Quadro 2 - Caracterização da amostra de rastreio (N = 1397) ...................................... 105
Quadro 3 - Caracterização da amostra proposta para identificação (N = 121) ........... 108
Quadro 4 - Grupo sobredotado versus grupo de controlo .................................................. 111
CAPÍTULO 4
Quadro 5 - Distribuição dos resultados nas MPCR ............................................................... 146
Quadro 6 - MPCR: Sobredotados no percentil 99 versus sobredotados < percentil 99 .... 147
Quadro 7 - Correlações entre a WISC e as MPCR ............................................................. 148
Quadro 8 - Distribuição dos resultados no ISCED ................................................................ 150
Quadro 9 - ISCED: Grupo dos sobredotados com oito ou mais nomeações
versus sobredotados com menos de oito nomeações .................................... 151
Quadro 10 - Resultados obtidos na escala de Renzulli (EACCAS)..................................... 152
Quadro 11 - Correlações entre cada item da subescala e o total da subescala ............ 153
Quadro 12 - Matriz de correlações inter-escalas ................................................................. 154
Quadro 13 - Correlações entre a WISC e as subescalas de Renzulli ............................... 154
Quadro 14 - Distribuição dos resultados na subescala de aprendizagem ....................... 155
Quadro 15 - Aprendizagem: grupo dos sobredotados com resultados 36 versus
grupo dos sobredotados com resultados <36 ................................................ 156
Quadro 16 - Distribuição dos resultados na subescala da Motivação .............................. 157
Quadro 17 - Motivação: grupo dos sobredotados com resultados 23 versus
grupo dos sobredotados <23 ........................................................................... 158
Quadro 18 - Distribuição dos resultados na subescala de Criatividade ........................... 159
Quadro 19 - Criatividade: grupo dos sobredotados com resultados 31 versus
grupo dos sobredotados com resultados <31 ................................................ 159
Quadro 20 - Distribuição dos resultados na subescala de Liderança ................................ 160
Quadro 21 - Liderança: grupo dos sobredotados com resultados 34 versus grupo
dos sobredotados com resultados <34 .......................................................... 161
Quadro 22 - Eficácia e sensibilidade dos diferentes métodos de sinalização,
adoptando pontos de discriminação diversificados ....................................... 163

CAPÍTULO 5
Quadro 23 - A aquisição da 1ª palavra ............................................................................... 175
Quadro 24 - Aquisição da leitura ........................................................................................... 180
Quadro 25 - A idade de aquisição da marcha ................................................................... 182
Quadro 26 - Perímetro cefálico ao nascimento .................................................................... 184
Quadro 27 - Peso ao nascimento ........................................................................................... 184
Quadro 28 - Comprimento ao nascimento ............................................................................ 185
Quadro 29 - A distribuição do canhotismo ........................................................................... 189
Quadro 30 - A presença de asma e de outras alergias atópicas ...................................... 190
Quadro 31 - A prevalência dos rapazes nas duas amostras .............................................. 190
Quadro 32 - A presença de perturbações de linguagem ................................................... 192
Quadro 33 - A incidência de miopia..................................................................................... 193
Quadro 34 - Hábitos de sono ................................................................................................. 194
Quadro 35 - Perturbações do sono ........................................................................................ 194
Quadro 36 - Indicadores comportamentais gerais ............................................................... 204
Quadro 37 - Indicadores de interacção social ..................................................................... 205
Quadro 38 - Hábitos e interesses de leitura .......................................................................... 206
Quadro 39 - Envolvimento nas actividades académicas e áreas que suscitam
mais interesse ...................................................................................................... 208
Quadro 40 - Dificuldades escolares e áreas académicas que suscitam menor
interesse ............................................................................................................... 209
Quadro 41 - Características comportamentais positivas mais salientes ............................. 211
Quadro 42 - Características comportamentais negativas mais salientes ........................... 212
Quadro 43 - Preocupações reveladas pelos pais ................................................................ 214
Quadro 44 - Especificação das preocupações dos pais .................................................... 215
Quadro 45 - Resultados na escala de locus de controlo ..................................................... 218
Quadro 46 - Características comportamentais mais salientes nos sobredotados ............. 220
Quadro 47 - caracterização por nível socio-económico ..................................................... 224
Quadro 48 - Estado civil dos pais .......................................................................................... 225
Quadro 49 - A idade dos pais quando o filho nasceu ....................................................... 225
Quadro 50 - O tamanho da fratria ........................................................................................ 226
Quadro 51 - Posicionamento da criança no seio da fratria ................................................ 227
Quadro 53 - Tempo diário das actividades conjuntas entre pais e filhos ......................... 231
Gráfico
Gráfico
Gráfico
Gráfico
Gráfico

1
2
3
4
5

-

Distribuição dos resultados na aquisição da 1ª palavra ................................. 176
Distribuição dos resultados (leitura) ..................................................................... 181
Distribuição dos resultados referentes à aquisição da marcha ....................... 183
Distribuição dos resultados na escala de locus de controlo ............................ 219
A dimensão da fratria........................................................................................... 226

CAPÍTULO 6
Quadro 54 - Análise da distribuição dos resultados obtidos na WISC ............................ 244
Quadro 55 - Distribuição dos resultados pelos três factores ............................................... 246
Quadro 56 - A dispersão dos resultados ............................................................................... 247
Quadro 57 - Resultados nas MPCR de acordo com as instruções
de estandardização ........................................................................................... 251
Quadro 58 - Resultados nas MPCR com recurso às verbalizações relativas às
estratégias de resposta ...................................................................................... 251
Quadro 59 - Resultados nas MPCR em dois grupos com resultados perc. 95 .............. 253

Quadro 60 - Análise da distribuição das estratégias nos dois grupos .............................. 254
Quadro 61 - Análise das estratégias em dois grupos com o mesmo
desempenho global ............................................................................................ 256
Quadro 62 - Análise das estratégias no conjunto dos itens fáceis ..................................... 257
Quadro 63 - Análise das estratégias no conjunto dos itens difíceis ................................... 258
Quadro 64 - Análise das estratégias no conjunto dos itens difíceis nos grupos
com o mesmo nível de aptidão ........................................................................ 258
Quadro 65 - Tempo dispendido na resolução das MPCR .................................................. 259
Quadro 66 - Tempo dispendido nas MPCR nos grupos
com o mesmo nível de aptidão ........................................................................ 260
Gráfico 6 - Análise de dois perfis individuais e sua comparação com os
resultados médios da amostra............................................................................. 248
Gráfico 7 - Distribuição dos resultados das duas amostras nos subtestes da WISC ........ 249
CAPÍTULO 7
Quadro 67 - Comparação dos resultados obtidos no TPCT ............................................... 286
Quadro 68 - Correlações entre os resultados da WISC e os testes de criatividade ....... 288
Quadro 69 - Convergência inter-correctores no TPCT ......................................................... 289
Quadro 70 - Correlações entre as notas dos diferentes testes ............................................ 290
Quadro 71 - Correlações entre as quatro medidas da criatividade .................................. 291
Quadro 72 - Correlações entre os Testes de criatividade
e os resultados na Escala de Criatividade de Renzulli ................................. 292

Introdução

Introdução
“We do not mind if someone is a star in music,
art, athletics or chess, because it is not considered shameful to lack skills in these domains. But when some children are classified
as academic stars, we do mind, because such
a classification implies the existence of children who are not as strong academically”
(Winner, 1996, 235).

Esta afirmação de Winner, reflecte o profundo despeito que frequentemente se tem em relação à sobredotação intelectual, do mesmo modo também explica a negligência a que tem sido votada em alguns países, quer por
parte das entidades oficiais, quer por parte dos investigadores, que, frequentemente, a consideram uma temática elitista (do ponto de vista educativo) e
irrelevante (do ponto de vista científico). Em Portugal, nota-se essa tendência,
sobretudo no meio académico, onde a questão tem sido ignorada, quer nos
currículos escolares de formação de psicólogos e professores, quer na investigação. De momento, conhecemos apenas duas instituições que respeitam a
temática dos sobredotados nas suas actividades de docência e investigação,
são elas: o Centro de Estudos para a Educação dos Sobredotados (CEES) do
Instituto Politécnico do Porto e o Serviço de Defectologia e de Avaliação Psicológica da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade
de Coimbra. A exiguidade da produção bibliográfica nacional, mais reforça a
falta de interesse pela questão.
Fora do meio académico, o empenho tem sido maior e reflecte-se,
principalmente, na criação de associações ou grupos de trabalho, que, na ausência de apoios oficiais, têm delimitado a sua actividade quase exclusivamente a acções de formação. É assim que, em 1985, no âmbito do Congresso

1

Internacional de Sobredotação, realizado no Porto, se cria a Associação Portuguesa das Crianças Sobredotadas (APCS). Em 1988 surge, em Lisboa, o Centro
Português para a Criatividade, Inovação e Liderança. Em 1995, constitui-se no
Porto uma nova associação, designada APEPICTa (Associação Portuguesa para
o Estudo da Problemática da Inteligência, Criatividade e Talento), que organiza, em Outubro de 1996 um novo Congresso Internacional de Sobredotação
(II Congresso da Federação Ibero-Americana).
A nível estatal, no âmbito do Ministério da Educação, as iniciativas confinam-se quase exclusivamente a uma produção legislativa diminuta e confusa. A aceleração surge como a única oportunidade educativa para a criança
sobredotada e, na esmagadora maioria dos casos, através da entrada antecipada no 1ºciclo do ensino básico. Esta medida, adoptada dentro do quadro
normativo estabelecido em conjunto pelo despacho nº6/SERE/88 de 6 de
Abril e pelo dec.lei nº319/91 de 23/8 e pelo despacho 173/ME/91 de 23/10,
permite a matrícula às 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”, ainda que
as indicações dadas pela circular nº22/93 deixem transparecer a definição de
sobredotação exposta por Renzulli (cf. Cap.1): desenvolvimento intelectual
superior, motivação e criatividade elevadas. Nesse sentido, a circular aponta
cinco áreas de desenvolvimento que devem ser consideradas: características
no plano das aprendizagens, características motivacionais, criatividade, liderança, juízo moral e social. Todavia, é indispensável uma maior precisão na
terminologia usada, a fim de que sejam desfeitos equívocos quanto à população a que se destina esta medida educativa. Por outro lado, é prioritário legislar outras formas de intervenção pedagógica, nomeadamente a possibilidade
do enriquecimento dos currículos destes alunos, com práticas metodológicas
diferenciadas e conteúdos específicos.
Ainda em jeito de balanço à acção do Ministério da Educação (DEB)
neste domínio, registamos, com agrado, o seu patrocínio à realização da conferência de Sobredotação em Maio de 1997. Nela estiveram presentes grandes figuras internacionais. De entre elas, destacamos Joan Freeman (Inglaterra) e Franz Mönks (Holanda). Na sequência deste congresso, constituiu-se um
grupo de trabalho para estudar a problemática da sobredotação. Nele se congregam elementos de várias instituições do ensino superior (Universidade de
Coimbra, Universidade do Minho, Universidade Clássica de Lisboa, Universidade Técnica de Lisboa) e dos diversos departamentos do Ministério da Educação. Espera-se que, num futuro próximo, este esforço conjunto reverta em
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prol do conhecimento mais correcto da sobredotação e que isso se reflicta na
melhoria das condições de ensino das crianças sobredotadas.
Ao longo desta dissertação, vamos expôr a importância do estudo da
sobredotação intelectual, quer do ponto de vista teórico, quer do ponto de
vista social e individual.
Em termos teóricos, concordamos com Horowitz e O’Brien quando
afirmam: “A basic scientific interest in understanding the nature of giftedness
and talent need only be justified by the desire to know what we do not know”
(1993, 437). Mas, para além dessa vontade de conhecer o desconhecido, consideramos que o estudo da sobredotação é uma temática pertinente pelo valor heurístico que poderá ter na construção de modelos teóricos da cognição.
Ou seja, o sobredotado pode ser considerado o exemplo paradigmático de um
sistema cognitivo eficiente e através do seu estudo e análise, podem recolher-se contributos relevantes para o esclarecimento da origem e estrutura de
sistemas óptimos do funcionamento cognitivo.
Do ponto de vista social, consideramos que a questão da sobredotação
é importante pelo facto de o talento individual reverter sempre a favor do
bem público e, nesse sentido, a sociedade, em geral, e a escola, em particular,
devem empenhar-se na construção de meios de identificação e de desenvolvimento adequados para estes sujeitos.
Numa perspectiva individual/pessoal, o tema da sobredotação e as condições especiais do seu desenvolvimento, devem ser considerados um direito,
que se legitima no princípio democrático fundamental, que preconiza, para
todos os cidadãos, condições de equidade em termos de oportunidades educativas e de desenvolvimento pessoal. As posições que, frequentemente, se
insurgem contra essas medidas educativas especiais, sustentam a sua posição
num falso argumento igualitarista, que diz, que, de certa forma, todos somos
sobredotados. Esta perspectiva baseia-se num movimento crescente de cultura anti-intelectualista, que atribui à escola, essencialmente, um papel de
elemento socializador, ignorando todas as suas restantes funções. E, é desta
forma, que assistimos a um nivelamento decrescente das exigências de conhecimento impostas pelos currículos escolares. Em nossa opinião, este movimento produz efeitos nefastos em toda a população escolar e, em particular,
no grupo dos alunos sobredotados. Relativamente aos primeiros (população
escolar em geral), sabemos que um nível baixo de exigência conduz a baixos
desempenhos (baixas expectativas produzem baixos resultados), isso mesmo
demonstra Levin, 1994, citado por Winner (1996), num estudo comparativo
de dois grupos de alunos com fraco rendimento escolar; desta forma, a dimi-
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nuição do nível de exigência dos currículos escolares, limita-se a deteriorar o
nível de aprendizagem. No que respeita à população sobredotada, julgamos
poder afirmar que, em muitos casos, a necessidade de uma educação especial, se deve a esse processo de nivelamento inferior. Se a escola elevasse os
seus padrões de ensino/aprendizagem, eventualmente um grande número
destes alunos (sobredotados em grau ligeiro e moderado) não necessitariam
de condições especiais de ensino.
Ainda no preâmbulo desta dissertação, importa referir que ela se confina às crianças sobredotadas intelectualmente. Àquelas a que Gottefried,
Bathurst e Guerin (1994) chamam gifted IQ e que Winner (1996) denomina
como globally gifted children ou globally gifted high-IQ children. O trabalho é
constituído por sete capítulos, que podem ser agrupados em dois conjuntos: a
primeira parte, que reune os capítulos 1 e 2; a segunda parte, composta pelos
capítulos 3, 4, 5, 6 e 7. Na primeira secção, fazemos, exclusivamente, uma
revisão da literatura relacionada com a definição de conceitos e com as abordagens teóricas. Na segunda parte, conciliamos uma revisão crítica da literatura com os resultados obtidos na nossa investigação.
Assim, o primeiro capítulo apresenta as várias definições de sobredotação e operacionaliza-as. Procedemos à distinção entre sobredotação na idade
adulta e sobredotação na infância. Caracterizamos a criança talentosa, a criança sobredotada intelectualmente, a criança prodígio e a criança precoce.
No segundo capítulo, analisamos os modelos teóricos da sobredotação,
expondo quatro grandes abordagens: psicométrica, cognitivista, neuropsicológica e desenvolvimentista. Veremos que todas elas apresentam contributos
relevantes para o estudo da sobredotação.
No capítulo terceiro, expomos a metodologia da nossa investigação.
Trata-se de um estudo comparativo, realizado com duas amostras de sujeitos,
uma das quais é constituída por crianças sobredotadas intelectualmente. A
escolha dos grupos foi feita através de um processo de amostragem por etapas, que partiu de uma amostra de rastreio composta por 1500 crianças.
No quarto capítulo, analisam-se os processos de sinalização e identificação da criança sobredotada através de testes colectivos de inteligência, escalas de inteligência de aplicação individual e nomeações/sinalizações efectuadas pelos professores. Estudamos a eficácia de cada uma das medidas de
rastreio e analisamos as suas limitações.
O capítulo cinco examina os indicadores de desenvolvimento e as condições envolvimentais da sobredotação. Com uma metodologia retrospectiva,
estuda-se a história de desenvolvimento da criança (medidas antropométri-
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cas, idade de aquisição da linguagem, da marcha, da leitura, etc.); examinam-se as características envolvimentais (nível sociocultural, posicionamento
na fratria, dimensão da fratria, etc.); e inventariam-se as características socio-afectivas e motivacionais.
No capítulo sexto fazemos a caracterização da estrutura e do funcionamento cognitivo das crianças sobredotadas, comparando os seus desempenhos com os das crianças do grupo de controlo.
O capítulo sete, aborda as relações entre inteligência (QI) e criatividade,
centrando o debate em duas questões fundamentais: a mensuração da criatividade e o desempenho criativo da criança sobredotada.
Por último, apresentamos a discussão dos resultados e as implicações
que geram na teoria, na prática educativa e na identificação das crianças sobredotadas intelectualmente.
A encerrar este intróito é importante salientar o carácter exploratório
desta investigação e, consequentemente, atender ao pendor especulativo de
algumas conclusões. Elas apenas devem ser entendidas como hipóteses de estudo a testar em investigações vindouras, com amostras mais amplas e metodologia mais adequada. Embora consciente da complexidade da tarefa, pensamos que os benefícios decorrentes desse empreendimento valem o esforço
e, por isso, a nossa trajectória futura de investigação centrar-se-á neste domínio.
No final do trabalho são integrados vários anexos cuja inclusão se nos
afigurou fundamental para a compreensão da investigação.
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CAPÍTULO 1
Sobredotação ou sobredotações?

“The idols imposed by words on the understanding are of two kinds. They are either names of
things which do not exist (for as there are
things left unnamed through lack of observation, so likewise are there names which result
from fantastic suppositions and to which nothing in reality corresponds), or they are names
of things which exist, but yet confused and
ill-defined, and hastily and irregularly derived
from realities” (Francis Bacon, Novum Organum, 1939, in Albert, R., 1992, 59).

Introdução
Durante muitos anos foi aceite a definição de sobredotado exposta por Terman em 1925, no 1º volume da sua obra Genetic studies of genius. Um QI igual ou
superior a 140 na Stanford-Binet ou noutra escala de inteligência semelhante (habitualmente nas escalas de Weschler), era o critério considerado1. A partir da segunda
metade da década de 60, as mudanças incrementadas no seio da psicologia e nas
políticas educativas, dão orientações diferentes e diversificadas às investigações da
sobredotação que, no entanto, não são acompanhadas por princípios pragmáticos de
definição e identificação destes sujeitos. Em consequência, ao longo deste capítulo,
constataremos a indefinição deste construto, intimamente associada à confusão gerada pelas discussões contínuas em torno das relações que se estabelecem entre inteligência, criatividade e aptidões específicas. Neste momento, o único ponto consensual encontra-se na ultrapassagem de uma definição rígida pautada exclusiva1 No estudo de Terman, embora o critério mínimo de admissão no programa tenha sido 135, a
maior parte das crianças incluidas apresentavam um QI superior a 140 e o valor médio era de 150.
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mente pelos valores de QI (Reis, 1989) e no reconhecimento de diferentes tipos de
sobredotação. Simultâneamente, confirma-se a importância de outros factores considerados necessários para a emergência de um comportamento sobredotado. Entre
eles, destacamos: as faculdades de pensamento divergente, a motivação intrínseca, a
auto-confiança, a metacognição, a determinação e tenacidade (Span, 1991). Mesmo
assim, verificaremos que se trata de um acordo de princípios teóricos, com fraca
ressonância na prática educativa e na investigação. Constatamos, também, que os
resultados dos testes de inteligência continuam a ser os critérios mais comummente
usados para garantir a participação de uma criança num programa educativo especial
de sobredotados (Reis, 1989; Horowitz e O’Brien, 1986; Gallagher e Courtright,
1986; Winner, 1996; cf. Cap. 4)2 e para a constituição das amostras nos estudos
comparativos (cf., por exemplo, Sternberg e Davidson, 1986). Por tudo isto, comungamos do cepticismo de Renzulli (1986), quanto à possibilidade de algum dia se
chegar a uma definição única de sobredotação. Essa descrença é ainda mais reforçada, quando se trata de definir a sobredotação na infância. A obra editada por R.
Sternberg e J. Davidson em 1986 (conceptions of giftedness), ao apresentar 17 concepções diferentes de sobredotação, poderá ser considerada o paradigma da confusão reinante neste domínio. Nela transparecem uma série de questões ainda insolúveis, todas elas a circundar a natureza e a definição da sobredotação: quem é o sobredotado e quem é o talentoso? Há sobredotação em geral ou em áreas específicas?
Qual é a relação entre sobredotação intelectual e criatividade? Que relação existe entre sobredotação na infância e sobredotação na idade adulta?
Neste contexto, o objectivo do presente capítulo é fornecer uma maior inteligibilidade à definição de sobredotado. Para o efeito, recorremos a uma perspectiva
diacrónica que pretende reconstituir a evolução do conceito, desde os seus primórdios até à contemporaneidade. Propositadamente, analisamos com mais detalhe as
concepções actuais. Nelas, constatamos a multiplicidade de definições e terminologias, que realçam a necessidade da sua operacionalização.

1. Percepções socioculturais acerca da sobredotação
As diferentes épocas históricas apresentam conceitos distintos de sobredotação, que reflectem as mudanças na “ideologia” e cultura dominantes, cada uma delas
2 Winner (op. cit.) refere os resultados do relatório Riley do Departamento de Estado da Educação (EUA), 1993, no qual se verifica que 73% dos distritos escolares adoptam a definição multidimensional de Marland. No entanto, paradoxalmente, quase todos, também, referem que o critério de admissão
de uma criança num programa para sobredotados tem por base os resultados nos testes de QI. Desta forma, ignoram as outras dimensões da sobredotação propostas pelo relatório de Marland.
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valorizando actividades humanas distintas, de acordo com as necessidades sociais. É
com base nessa “grelha” social que se distingue o sobredotado da mera curiosidade
ou facto curioso. Por exemplo, o saber localizar em que dia da semana ocorreu um
determinado acontecimento, pode não ser relevante na sociedade contemporânea
dominada por sistemas de informação sofisticados, no entanto poderia revelar-se
uma capacidade excepcional numa sociedade com escassos recursos técnicos.
Neste sentido, assume-se que o estudo da sobredotação não pode ser separado do contexto social em que se insere. Como iremos ver, já em seguida, as variações no conceito, dependem da extensão das aptidões ou comportamentos que são
considerados (ciência, arte, liderança, etc.) e/ou do grau em que essas aptidões ou
comportamentos se manifestam (genialidade ou executor exímio). A ênfase concedida aos diferentes métodos de identificação (potencial versus desempenho), também constitui um factor decisivo nas reformulações sucessivas do construto. Ou
seja, sobredotado é aquele que apresenta um bom desempenho ou tem provas dadas
de genialidade, ou é aquele que obtém um escore elevado em testes de inteligência
(QI), sendo este resultado interpretado como prova de potencial excepcional. Neste
contexto, faz-se habitualmente a distinção entre sobredotação na idade adulta e sobredotação na infância (Terrassier, 1994; Shore e Kanevsky, 1993).
Na exposição cronológica que se segue, distinguimos três períodos fundamentais. O primeiro, muito vasto, vai desde as sociedades primitivas até ao início do
século XX; o segundo, delimita-se entre o aparecimento dos primeiros testes de inteligência e a década de sessenta; o terceiro período tem início na década de sessenta e
prolonga-se até à actualidade.

1.1. O dom divino, a maldição satânica, o carácter neurótico
e misantropo: sobredotação = genialidade
“Nullum magnum ingenium sine mixtura dementiae” (Seneca, in Claridge, 1992, 329)

Nas sociedades humanas mais primitivas, o sobredotado seria o astuto na caça e na pesca, permitindo-lhe uma adaptação eficaz ao meio. Os seus dons extraordinários eram vistos como algo que transcendia os processos mentais comuns e
eram o resultado da benevolência divina: pessoas divinamente inspiradas. Alguns
desses indivíduos atingiriam o estatuto de deuses (Grinder, 1993).
Na Grécia e Roma antigas, a sobredotação continuou a ser uma qualidade
humana venerada e as relações com o sobrenatural mantiveram-se. Na Grécia, Platão defendeu a ideia de que os indivíduos com inteligência superior, oriundos de
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todas as classes sociais, deveriam ser seleccionados nos seus primeiros anos de infância e as suas capacidades cultivadas em benefício do estado (Terrassier, 1994).
Na idade média, a sobredotação é ainda encarada como algo transcendental,
mas pouco ou nada valorizado, pois é um produto das forças do mal. Os processos
naturais são interpretados no âmbito das doutrinas da lei canónica e as capacidades
excepcionalmente brilhantes excedem os limites estreitos impostos pelo dogma cristão. O sobredotado será o herege, aquele que está sobre a influência das forças do
mal, possuído pelo demónio.
Na Renascença a opinião pública acerca dos sobredotados melhorou. Contudo, não foi vista como um traço inteiramente positivo. A excepcionalidade (os génios, os sábios, os grandes cientistas) passa a ser explicada em termos psicopatológicos, tendo subjacente um processo neurótico. Acreditava-se que cada indivíduo
era provido de uma certa quantidade de energia, que não deveria usar demasiado
depressa. Quando isso acontecia, como no caso das crianças sobredotadas, havia o
perigo de conduzir à insanidade mental. Nesta acepção, qualquer desvio em relação
à norma, ainda que fosse no sentido da genialidade, era indicador de instabilidade
mental.
A abordagem renascentista da sobredotação (genialidade), assume uma importância particular no século XIX. A afirmação de Moreau de Tours em 1857 constitui um exemplo protótipo desta posição: “Genius (…) is (…) one of the many branches of the neuropathic tree” (in Grinder, 1993, 14). Em 1891, Nisbet é mais explícito no reforço desta posição “originality of thought and quickness or preponderance of the intellectual faculties were organically much the same thing as madness and
idiocy” (in Grinder, op. cit., 13). No entanto, o elemento mais destacado desta corrente explicativa da sobredotação foi Lombroso, professor de medicina legal e de
psiquiatria em Turim. Os resultados da sua investigação, baseada numa pesquisa
biográfica exaustiva das características médicas e psicológicas das pessoas eminentes (Júlio César, Newton, Rousseau e Schopenhauer, são alguns dos casos analisados), constituem, em sua opinião, o testemunho de que a insanidade mental é uma
condição necessária à genialidade. A melancolia, a depressão e a neurose são o seu
preço. Na sua obra intitulada The man of genius, conclui: “Genius is a true degenerative psychosis (…) a symptom of hereditary degeneration of the epileptoid variety,
and is allied to moral insanity” (in Grinder, 1993, 18). Anormal (Abnormal), mórbido (morbid), louco (insane), sobredotado (gifted) e génio (genius), aparecem como
designações recorrentes.
Galton (sem dúvida, o autor do século XIX mais destacado neste domínio)
inicialmente acusou algum cepticismo relativamente à teoria da neurose, expressa
por Lombroso. Porém, mais tarde, reconhecerá que a relação entre excepcionalidade
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e insanidade mental é algo que se afigura verdadeiro, e refere: “There is a large residuum of evidence which points to a painfully close relation between the two, and I
must add that my own later observations have tended in the same direction, for I
have been surprised at finding how often insanity or idiocy has appeared among the
near relatives of exceptionally able man” (Galton, 1892, in Grinder, 1993, 19).
A relação entre loucura e talento continuou a fascinar os investigadores ao
longo do século 20 (Cox, 1926; Ellis, 1926; Bowerman, 1947) e constitui, ainda,
uma temática contemporânea. Exemplificativos são os trabalhos de Andreasen
(1987), Arieti (1976), Becker (1978), Claridge (1992), Ellenberger (1970), Jaminson
(1992), Karlsson (1974, 1984), Pickering (1974), Prentky (1980) e Rothenberg
(1979). A controvérsia está longe de chegar ao fim. Assim, por exemplo, Karlsson
(op. cit.) propõe a origem genética da criatividade e defende que os genes responsáveis pela predisposição para a esquizofrenia são os mesmos que “codificam” a competência criativa. Ellenberger (op. cit.) fala-nos da “doença criativa” (creative
illness), cujo quadro clínico seria caracterizado por preocupações intensas e procura
constante da verdade. Esses comportamentos, conduziriam à melancolia e ao isolamento social. Pickering (op. cit.) adopta uma terminologia semelhante ao referir-se à
“creative malady”. Por seu turno, Claridge (op. cit.) também defende a relação de
covariância entre psicopatologia e genialidade, mas preconiza um quadro noso-gráfico específico para os diferentes domínios do talento. Por exemplo, os talentos na
área das letras terão uma maior propensão para desenvolverem episódios psicóticos.
Baudelaire, Rousseau, Schopenhauer e Balzac, constituiriam exemplos notáveis.
No sentido oposto, testemunhando a ausência de vinculação entre sobredotação e loucura, aparecem os estudos de Terman (1925), Cox (1926) Ellis (1926) e
Bowerm (1947), entre outros. Ellis (op. cit), por exemplo, após uma análise exaustiva dos traços psicológicos e biofísicos de 1020 ingleses eminentes, conclui que apenas em cerca de 4% destes sujeitos é que se verifica um quadro de insanidade mental
indubitável.
As correntes psiquiátricas mais recentes encaram esta questão com uma certa
ambivalência (Jaminson, 1992). Por um lado, referem que a conexão entre criatividade e psicopatologia tem demasiado folclore e negam uma relação de causalidade. Por outra via, reconhecem uma sintomatologia comum aos episódios psicóticos e à produção criativa, pois em ambos os processos se manifestam formas pouco
habituais de pensamento. No entanto, consideram que a simultâneidade dos dois
fenómenos é altamente improvável, visto que o verdadeiro psicótico se encontra
demasiado ocupado e “preocupado” com os seus pensamentos ou fantasias, não lhes
sendo possível aceder à produção criativa.
Apesar da controvérsia, a verdade é que os arquétipos deste modelo ainda se
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mantêm na actualidade, e são frequentemente expressos nos receios dos pais das
crianças sobredotadas (Winner, 1996; cf. Cap. 5).

1.2. O advento dos primeiros testes mentais:
sobredotação = QI elevado
O aparecimento da escala métrica de Binet, em 1905, marca uma viragem no
historial da sobredotação. O foco da definição passa da realização para o potencial e
o seu estudo é inserido no âmbito da psicologia diferencial. Até aqui a metodologia
de análise tinha sido essencialmente retrospectiva, com sujeitos adultos e com grau
elevado de excepcionalidade, manifestado nas suas criações. A partir de agora, os
testes de inteligência dão a possibilidade de identificar o potencial e redimensionam
o campo da investigação, alargando-o às crianças e permitindo uma metodologia
longitudinal. Com a adaptação do teste de Binet à população norte-americana (Stanford-Binet), está estabelecido um método fácil e preciso de identificação da população sobredotada. Dentro desta corrente, pressupõe-se a condição inata da genialidade, defende-se o carácter monolítico da inteligência (factor G), e o desempenho
nas escalas de QI (que deve ser igual ou superior a 140) aparece como o factor determinante da identificação. Na investigação deste período, elegemos como referência os trabalhos de Lewis Terman e de Leta Hollingworth.
O trabalho de Terman (Genetic Studies of Genius) salienta-se pela sua dimensão e pioneirismo. A investigação longitudinal, foi iniciada em 1920 e os resultados
foram sendo sucessivamente comunicados numa série de cinco volumes (alguns em
co-autoria), editados pela Stanford University Press entre 1925 (Genetic studies of
genius: mental and physical traits of a thousand gifted children) e 1959 (Genetic
Studies of Genius: Vol. V. The gifted group at mid-life thirty-five years follow-up of
the superior child). A sua concepção teórica central, é a de que a inteligência (QI) é
um traço fixo e imutável, cujo desenvolvimento é feito através de um processo maturacional. Um dos seus objectivos era rebater a tese de Lombroso e Galton, demonstrando que a excelência intelectual é acompanhada pela superioridade num
conjunto de atributos socialmente desejáveis: saúde, personalidade, aptidões atléticas (cf. Craven, 1992; Terrassier, 1994; Reis, 1989; Grinder, 1993). Para o efeito,
constituiu uma ampla amostra (1000) de crianças californianas que atingiram o escore dos 1% melhores na Stanford-Binet (QI≥ a 140). Os sujeitos tinham uma média
de 11 anos de idade e foram examinados no plano intelectual, personalístico, desenvolvimental (reconstituição da história de desenvolvimento), médico (saúde) e fami-
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liar (análise do contexto sociofamiliar). Os resultados3 mostraram que estas crianças
adquiriam a marcha um mês e meio mais cedo; que a aquisição da linguagem era
antecipada em 3 meses e meio; cerca de 50% já sabiam ler antes de entrarem na escola; havia uma incidência superior de rapazes, numa proporção de 116 para 100
raparigas. Mas de todos os resultados, aqueles que tiveram maior impacto foram os
que declararam os sobredotados como sujeitos socialmente ajustados e detentores de
boa saúde física e mental. Terman e DeVoss, em 1924, afirmam: “The data show
that the physical and mental traits which characterize typical gifted children appear
to warrant the belief that…the “eccentricity of genius” is largely a myth” (in Grinder, 1993, 24). Estava destronada a teoria da neurose associada à sobredotação.
Os resultados do último volume4, talvez os menos publicitados, revelam a
importância dos factores não-intelectuais na actuação do sobredotado e denunciam
uma mudança de crenças teóricas relativamente ao determinismo biológico inicialmente defendido por Terman. Neste trabalho (decorridos trinta e cinco anos sobre o
primeiro estudo), Terman e os seus colaboradores efectuam uma análise comparativa de dois grupos extremos de sujeitos da amostra inicial. Para a constituição dos
grupos (cada um com 150 sujeitos) tomaram como referência o maior ou menor
êxito profissional. Verificou-se que as diferenças entre os dois grupos não podem ser
explicadas apenas em termos de QI (com valores médios de 157 e 150, respectivamente), mas sim em factores ambientais e de personalidade. As quatro características em que os dois grupos mais se diferenciavam foram: a persistência e finalização
das tarefas; integração nos objectivos; confiança em si mesmo; e ausência do complexo de inferioridade. Ou seja, o maior contraste entre os grupos estava na adaptação socio-emocional e na luta por um objectivo (Terman e Oden 1959).
Leta Hollingworth (1942) é o outro marco de referência neste período da história da sobredotação. Habitualmente, ela é considerada a pioneira do estudo das
necessidades sociais e emocionais da criança sobredotada. Tal como Terman, considerou o QI o primeiro critério de sobredotação. No entanto, introduz a noção de grau
ao distinguir a sobredotação da genialidade intelectual. Sobredotado é aquele que
tem um QI igual ou superior a 130, enquanto que o QI de 180 é considerado o escore
mínimo para a identificação da genialidade intelectual. O seu trabalho na Speyer

3 É importante referir, que a metodologia adoptada no estudo de Terman é frequentemente questionada. De facto, o autor não utilizou um grupo de controlo e o processo de selecção, ao ter como única
referência a sinalização feita pelos professores, poderá ter enviezado a amostra. Terman passou os testes
às três crianças mais brilhantes da turma (sinalizadas pelo professor) e ao aluno mais novo da classe.
Estas falhas metodológicas condicionam a leitura dos resultados que, no entanto, foram largamente publicitados e ainda actualmente são tidos como referenciais.
4 Publicado depois da morte de Terman, ocorrida em 1957. Convém referir, que o projecto de
Terman ainda não chegou ao fim. Os últimos dados foram publicados por C. K. Holahan e R. R. Sears em
1995 no livro “The gifted group in later maturity”.
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School da Columbia University revela que as crianças de QI superior a 150 apresentam problemas de ajustamento social (por exemplo, isolamento social, dificuldades
em fazer amigos) e emocional, tendo necessidade de orientação e aconselhamento
especializado. Para Hollingworth, essas dificuldades são provocadas pela discrepância entre a capacidade cognitiva, de adulto, e um corpo e emoções de criança.
Nas crianças sobredotadas com QI inferior a 150 não se observam esses problemas.
Verificou, também, que as perturbações emocionais na infância e o mau ajustamento
social na idade adulta aumentam numa relação directa com o QI. Estes dados parecem corroborar a teoria da neurose, infirmada pelos resultados de Terman.
Do ponto de vista educacional, as definições deste período dão ênfase às características superiores (diferença individual) em detrimento das condições ambientais específicas ou das restrições criadas pela escola. A definição apresentada por
Henry, em 1920, é elucidativa: “Gifted (…) The standard designation of children of
supernormal ability” (in Grinder, 1993, 28).

1.3. Os modelos multifactoriais e a inclusão dos talentos específicos:
a sobredotação = talento
A partir da década de 60 assinala-se uma nova viragem no estudo da sobredotação, marcada por uma ampliação gradual do conceito. Reconhecem-se as limitações dos testes de QI, procede-se a novas reconceptualizações da inteligência (abordagens multifactoriais, hierarquizadas ou não) e recorre-se a novas metodologias,
nas quais a tónica deixa de ser ao nível dos resultados para se centrar nos processos
(cf., por ex., Almeida, 1988). As grandes mudanças foram operadas, entre outros,
por Guilford e, posteriormente, Piaget, Gardner e Sternberg. A inteligência é vista
numa perspectiva multidimensional (plural), na qual são incorporadas a criatividade
e diversos componentes não-intelectuais, de ordem motivacional e personalística,
tais como a persistência, a auto-confiança e a coragem de correr riscos. É, assim,
que no modelo de Guilford (1967) a criatividade se assume como uma variável importante (particularmente um dos seus aspectos, o raciocínio divergente) e que Gardner (1983, 1995) deixa de falar em inteligência para se referir às inteligências: lógico-matemática, linguística, espacial, musical, cinestésica e corporal, interpessoal,
e intrapessoal5. Sternberg (1985), ao propor a teoria triárquica da inteligência, no
5 Segundo Gardner as diferentes formas de inteligência têm o mesmo grau de importância e
devem ser concebidas como potenciais biológicos em bruto. Ou seja, as sete inteligências constituem
categorias independentes, embora na sua forma pura só se possam observar em indivíduos que, num
sentido técnico, são considerados “monstros”. Como exemplo, aponta os casos dos “idiotas sábios”. Ainda como reforço à sua tese pluralística da inteligência, cita os casos das crianças prodígio. Reconhece, no
entanto, que na maior parte dos homens as diferentes inteligências operam em conjunto. Por último, o
modelo de Gardner também pressupõe que cada uma das inteligências se pode subdividir. Uma das
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seu livro Beyond IQ: a triarchic theory of human intelligence, é outro arquitecto
deste novo edíficio (cf. Cap. 2).
Também nesta década, a investigação com a população sobredotada deixa de
ter apenas importância teórica e direcciona-se com mais ênfase para a prática educativa. Este interesse é mais notório nos Estados Unidos, tendo sido despoletado
pelo lançamento do primeiro satélite soviético no espaço (sputnik, em 1957). Tal
facto, agudiza a rivalidade entre as duas potências e faz despertar as autoridades
americanas para a importância da formação dos seus recursos humanos (Reis, 1989;
Deleon e Vandenbos, 1993).
A multidimensionalidade do conceito começa a ser reconhecida e as condições ambientais em que o sujeito se desenvolve são salientadas. Eis algumas definições dos finais da década de cinquenta, que já fazem advinhar as mudanças que se
irão seguir:
•

“talented or gifted child is one who shows consistently remarkable performance in any worth-while line of endeavor” (Havighurst, 1958, citado por Grinder, 1993, 28);

•

“The gifted are defined as there who possess a superior nervous system
characterized by the potential to perform tasks requiring a comparatively high degree of intellectual abstraction or creative imagination” (Sumption e Luecking, 1969, in Gallagher e Courtright 1986,
100);

•

“Gifted children are those individuals from kindergarten through high
school age who show unusual promise in some socially useful area and
whose talents might be stimulated” (Dehaan e Havighurst, 1957, in Gallagher e Courtright, 1986, 101).

Verificamos que todas estas definições dilatam a sobredotação para lá do
conceito de QI elevado, reconhecendo a pluralidade da inteligência (aptidões específicas).

2. As correntes actuais
A dilatação progressiva do conceito, introduzida pelas abordagens multifactoriais, traduz-se frequentemente num conhecimento ambíguo, devido à falta de uma
operacionalização correcta. Um exemplo paradigmático desta situação é dado pela
definição de Silva: “Sobredotado é todo o indivíduo que apresenta capacidade acima da média em áreas diversas. Que podem surgir isoladas ou em combinação”
(Silva, 1992, 20). Nesta definição, suportada por critérios múltiplos, estão incluidos
críticas mais frequentemente apontada a este modelo, refere-se à sua inoperância na definição de fronteiras entre as diferentes inteligências: que relações se estabelecem entre elas?
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os indivíduos sobredotados intelectualmente, os criativos, os que possuem capacidade de liderança, capacidade psicomotora, competências sociais (interpessoais) e
aqueles que apresentam um elevado rendimento escolar. O uso da mesma designação para sujeitos tão díspares, provoca necessariamente equívocos e arbitrariedades,
que se reflectem na investigação e na educação. No domínio da investigação, criam-se dificuldades à construção de um modelo teórico fundamentado, pois é difícil
comparar os resultados das diferentes investigações. Na área pedagógica, geram-se
obstáculos à elaboração de políticas educativas conduzidas por objectivos pragmáticos, capazes de responderem às necessidades específicas destes sujeitos. Quais são
os que necessitam de serviços de educação especializados? Os sobredotados intelectualmente? Os que revelam liderança? Os que são altamente criativos? Os que apresentam talento na música ou nas artes?
Actualmente, poderemos dizer que a definição de sobredotação é feita essencialmente em três sentidos (cf. Eysenck e Barret, 1993):
•

QI elevado (=inteligente);

•

criatividade (abordam-se os aspectos mais personalísticos);

•

talentos específicos.

Frequentemente os três temas são recorrentes e a maior parte dos investigadores admitem que o funcionamento intelectual superior é apenas um dos aspectos
da sobredotação. No entanto, isso não impede que as convicções teóricas de cada um
orientem os seus estudos para um subdomínio específico.

2.1. Aptidão cognitiva elevada (QI)
São muitas as definições actuais que continuam a dar ênfase às aptidões cognitivas na definição de sobredotação (cf. Eysenck e Barret 1993; Kaufman, 1990;
Parker, 1990; Terrassier, 1994; Benito, 1994, 1996a; Humphreys, 1985, cit. por Horowitz e O’Brien, 1986; Sattler, 1992).
Eysenck e Barret (1993) referem que a sobredotação, independentemente do
modo como é interpretada envolve sempre o QI elevado, mesmo que algumas vezes
ele não constitua o único “ingrediente”. Na opinião destes autores, o verdadeiro génio criativo e os talentos específicos excepcionais, são indissociáveis da inteligência
elevada. Reconhecem que, por exemplo, a música ou a pintura podem ser consideradas aptidões únicas mas, quando se trata de um verdadeiro génio, verifica-se uma
mistura muito forte dessa aptidão com a inteligência. A questão teórica de base é a
de saber se a sobredotação é um domínio específico ou uma característica geral.
Terrassier (1994) diz-nos que a criança sobredotada é caracterizada essencialmente pelo desenvolvimento intelectual precoce. Em sua opinião, os testes psi-
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cométricos continuam a ser o meio mais fiável de identificar e avaliar a precocidade
de uma criança. Mais adiante, afirma: “Dans cet ouvrage, nous traitons surtout du
surdoué dans le domaine de la compréhension, du raisonnement, de la logique, de
l’abstraction, de la capacité de saisie de relations. En un mot, ce que l’on nomme
communément intelligence” (Terrassier, op. cit., 23). Como critério estabelece um
valor de QI≥ 125, e reconhece dois graus distintos de sobredotação: crianças profundamente dotadas e crianças precoces intelectualmente. Benito (1994) também
acaba por adoptar este critério, impondo um QI mínimo de 130, embora lhe associe
a criatividade e a motivação intrínseca. O mesmo valor (130) é defendido por
Humphreys (op. cit.). A incidência destas crianças na população, em geral, varia
entre os 2% e os 5%, conforme o valor de QI tomado como referência (Parker, 1990;
Martinson, 1974; Terrassier, 1994).
Os autores que defendem o critério de QI, apresentam a seu favor argumentos
de ordem prática e teórica. De entre os argumentos pragmáticos, que permitem desenvolver a investigação, destacam-se a relativa facilidade de mensuração do QI e a
existência de instrumentos de avaliação fiáveis e com boa capacidade preditiva (Siegler e Kotovsky, 1986). Do ponto de vista teórico, referem que as novas análises
estatísticas aos dados de Thurstone e de Guilford (realizadas por Eysenck, 1979;
Harris e Harris, 1971; Horn e Knapp, 1973 e 1974, todos citados por Grinder, 1993)
não negam a existência do factor G, antes pelo contrário, parecem comprovar a sua
existência e delimitam a importância dos modelos factoriais a um interesse heurístico. De certo modo, constatamos nesta abordagem contemporânea o regresso ao
factor G de Spearman como atributo latente da inteligência. É importante referir que
a maior parte da investigação se processa com crianças. Comparativamente ao estudo clássico de Terman, assiste-se a um facto curioso relativo à descida do limiar
mínimo de QI considerado necessário para o acesso ao estatuto de sobredotado. O
valor de 140, adoptado por Terman, é substituído, na investigação actual, por números bem mais condescendentes de 125, 130 ou 135 (cf. Terrassier, 1994; Benito,
1996a; Renzulli, 1986). Na terminologia, que defendemos, esta corrente aborda a
sobredotação intelectual.

2.2.Talento num domínio específico
Um segundo grupo de investigadores, estudam a sobredotação, no adulto ou
na criança, atendendo ao desempenho em domínios específicos e ao uso de medidas
particulares de identificação (por exemplo, testes escolares de aptidão matemática).
Desta forma, contornam-se os problemas teóricos da definição, pois ela é feita de
acordo com o objectivo de estudo. O Study of Mathematically Precocious Youth de-
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senvolvido por Camilla Benbow e Julian Stanley na Johns Hopkins University e na
Iowa State university, poderá ser considerado o protótipo desta estratégia de investigação (Benbow e Stanley, 1983a, 1983b; Benbow, 1988; Stanley, 1990; cf. Cap. 4).
Obler e Fein (1988) e Bamberger (1986), também optam por este tipo de abordagem, apresentando o estudo de talentos, em domínios como a música ou o xadrez.
Gardner (1983) é também um defensor desta definição de sobredotação. No seu modelo das múltiplas inteligências (já mencionado), refere que cada uma delas tem uma
forma peculiar de memória, aprendizagem e percepção. Sendo assim, a aptidão numa determinada área da inteligência não se relaciona necessariamente com a aptidão
noutras áreas. Esta posição é assumida, inequívocamente, por Winner: “There is
little evidence that giftedness in nonacademic areas such as art or music requires an
exceptional IQ. One can even find extraordinary levels of giftedness in so -called
idiot savants- individuals, often autistic, with IQs in the retarded range and exceptional domain-specific abilities” (Winner, 1996, 8). Na terminologia usada neste trabalho, diremos que esta corrente investiga os talentos.
2.3. A ênfase na criatividade
A terceira corrente sobrevaloriza a criatividade. O ser-se criativo, num determinado domínio, é a forma mais elevada de sobredotação. Este ponto de vista é defendido, entre outros, por Renzulli (1978; 1986; 1990; 1992). Para definir o seu conceito de sobredotado, Renzulli apoiou-se na investigação realizada com pessoas criativas produtivas. Nesse estudo, ele constata que os comportamentos sobredotados se
podem desenvolver em pessoas que não são necessariamente as que obtêm os resultados mais elevados nos testes estandardizados de QI. Assim, verifica que uma
grande percentagem das pessoas mais produtivas, apresentam um desempenho inferior ao percentil 95 nas escalas de inteligência. Mediante estes dados, considera
que é ilegítimo determinar a sobredotação com base num critério singular e que, na
definição de sobredotado, se deve retirar o protagonismo ao critério do QI. As investigações sobre o efeito limiar (Torrance, 1962; Barron, 1968; cf. o capítulo 7), também reforçam a posição de Renzulli, ao revelarem que as grandes realizações nos diferentes campos de actividade requerem níveis minímos de inteligência (habitualmente um QI de 120), mas a partir desse limiar o peso de outras variáveis (envolvimento na tarefa e criatividade) é mais importante. Por outro lado, a análise biográfica das pessoas que deram contributos eminentes para a sociedade revela-lhes um
conjunto de atributos relativamente bem definidos (persistência, auto-confiança,
espírito de sacrifício, etc.), que Renzulli considera tão ou mais importantes que as
aptidões cognitivas.
Em seguida, apresentamos, com mais pormenor, duas definições actuais de
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sobredotação. A nossa opção recai na definição federal dos Estados Unidos e na definição adoptada por Renzulli. Ambas são definições aplicadas à idade escolar e reconhecem a necessidade de um atendimento educativo especializado. Embora se
fundamentem em princípios teóricos distintos, ambas respeitam a multidimensionalidade do conceito e constituem as definições mais referenciadas na literatura.

3. As definições actuais
3.1. A definição federal dos Estados Unidos
A definição educacional actualmente usada na legislação federal dos Estados
Unidos remonta a 1972, e é conhecida como a definição de Marland6: “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 potential 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.” (In Gallagher e Courtright 1986, 101). A sexta categoria,
correspondente à aptidão psicomotora, foi posteriormente retirada da definição oficial (Reis, 1989).
Nesta definição verificamos que o conceito de sobredotado se amplia, substituindo o acanhamento das definições anteriores por uma descrição mais detalhada,
na qual se reconhece a necessidade de programas especiais e a menção a áreas específicas, que retiram o protagonismo ao factor G. Consequentemente, os procedimentos de identificação passam a basear-se em critérios múltiplos. Também é de
realçar que não se exige desempenho superior, mas apenas a presença de uma aptidão elevada para uma determinada performance, consignando à escola e à sociedade
o papel importante que podem ter no desenvolvimento de talentos, encarados enquanto processo.
6 Em homenagem a Sidney P. Marland, comissário da educação que, em 1971, submete ao Congresso o relatório sobre o estado da educação dos sobredotados norte-americanos. De acordo com os
dados desse relatório, verificou-se que apenas 4% das crianças sobredotadas beneficiavam de serviços
educativos especiais. Nele se defende que os alunos sobredotados devem constituir uma prioridade para o
sistema educativo. É, também, na sequência deste relatório que se constitui, dentro do Ministério da Educação, um departamento para tratar dos assuntos relativos aos sobredotados: Office of the Gifted and
Talented. Este departamento virá a ser extinto em 1981 e as questões dos alunos sobredotados recaem na
jurisdição do Council for Exceptional Children. Em 1993 é executado novo relatório com o mesmo
propósito. Trata-se do Riley report (já referido), em homenagem a Richard Riley, secretário de estado da
educação que o mandatou.
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Apesar dos méritos reconhecidos, esta definição levanta alguns problemas.
Em primeiro lugar, não reconhece, ou pelo menos não inclui, a importância dos factores não-cognitivos como, por exemplo, os aspectos motivacionais. Por outro lado,
o conjunto das categorias indicadas é conceptualmente confuso, sendo algumas delas apresentadas como entidades autónomas quando de facto não o são. Por exemplo, a liderança, a criatividade, ou mesmo a aptidão intelectual geral não existem separadas de uma área de actuação na qual são aplicadas. Estas limitações têm reflexos
incisivos especialmente na prática de identificação (Hoge, 1988; cf. Cap. 4). Assim,
recorre-se, habitualmente, a critérios ponderados de medidas múltiplas, mas a decisão acaba por ser feita em termos de QI, já que se exige um resultado mínimo elevado para ingressar no programa especial (cf. Reis, 1989; Grinder, 1993; Renzulli,
1978; Renzulli, 1986). Zettel, 1979 (in Grinder, 1993) salienta este problema, ao
inventariar os métodos e procedimentos usados nos diferentes Estados Norte-Americanos para identificar as crianças sobredotadas. Este autor verifica que os
vários distritos escolares utilizam estratégias de identificação e standards de referência diversificados. Porém, o sistema mais implementado é baseado numa matriz,
que contempla critérios múltiplos de sinalização (testes colectivos de desempenho
escolar-SAT-, testes colectivos de QI, nomeação feita pelos professores, nomeação
feita pelos pais, etc.). Depois de ter sido recolhida toda a informação respeitante a
estes dados, o aluno é submetido a um teste individual de QI. Se o resultado for inferior ao que determina o distrito local, o aluno não será admitido no programa especial. Na prática, a criança pode ser recusada com base num só indicador (cf. Reis,
1989; Gallagher e Courtright, 1986; Winner, 1996).
Um outro processo, igualmente ineficiente, é aquele que adopta um sistema
de critérios ponderados com base numa matriz de identificação que inclui todos os
aspectos expostos na definição federal. Gallagher e Courtright (1986) apresentam
um exemplo desse modelo, adoptado no estado de Carolina do Norte. O acesso ao
estatuto de sobredotado consiste num critério ponderado que recorre a quatro categorias de informação, cujo somatório máximo é 23 pontos. A criança será considerada sobredotada e elegível para um serviço de educação especial se obtiver pelo
menos 19 pontos. As categorias são: o resultado num teste de desempenho escolar; o
resultado num teste de QI; os resultados escolares; as informações do professor.
Com este processo podem ocorrer alguns fenómenos bizarros que convém salientar:
um estudante com QI excepcional pode não ser admitido se não tiver um bom rendimento académico, ou se o professor não estiver receptivo aos comportamentos que
manifestam o seu talento. Por outro lado, ao adoptar-se o critério tradicional de desempenho académico excelente, estamos a excluir aqueles que apresentam características originais únicas. Com esse critério Edison e Einstein, entre outros, não te-
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riam sido considerados sobredotados.
Resumindo, em nome desta definição, que foi elaborada com o propósito de
ser flexível e abrangente, implementam-se práticas de identificação ineficientes e
que adulteram a sua filosofia de base. Porém, apesar de todas as suas limitações, a
definição de Marland vigora na maior parte dos estados federais norte americanos
que possuem legislação relativa à educação dos sobredotados (Reis, 1989). No Brasil também é a definição oficial (Alencar, 1994).

3.2. A definição de Renzulli: A abordagem dos três anéis
A concepção de Renzulli (1979) poderá ser considerada como o protótipo de
uma definição educacional liberal, incluida num modelo de sobredotação designado
de três Anéis. A preocupação do autor foi a de construir um conjunto coerente, capaz de articular a definição, as recomendações de identificação e as práticas programáticas. Nesse sentido, o modelo apresenta uma definição, contempla um sistema de
identificação peculiar (RDIM), práticas de programação educativa (programas de
enriquecimento) e procedimentos para a avaliação dessas práticas (cf., por ex.,
Renzulli, 1986, 1990, 1994; Renzulli, Reis e Smith, 1981).

3.2.1. Definição
A definição é apresentada pela primeira vez em 1979: “Giftedness consists of
an interaction among three basic clusters of human traits - these clusters being above average general abilities, high levels of task commitment, and high levels of creativity. Gifted and talented children are those possessing or capable of developing
this composite set of traits and applying them to any potential valuable area of human performance (…) children who manifest or who are capable of developing an
interaction among the three cluster require a wide variety of educational opportunities and services that are not ordinarily provided through regular instructional
program” (Renzulli, 1979, in Gallagher e Courtright, 1986, 103).
Nesta definição, verificamos a interacção entre três grupos de características,
que o autor denomina de anéis (cf. Renzulli, 1986): a aptidão acima da média, mas
não necessariamente excepcional7; Criatividade elevada; empenhamento elevado na
tarefa. A figura 1 ilustra o modelo dos três anéis.
As aptidões tanto podem ser gerais (raciocínio numérico, fluência verbal,
7 Por aptidão acima da média, entende uma actuação que inclua o sujeito no grupo dos 15 ou
25% melhores da população.
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memória, etc.), como específicas (ballet, escultura, química, matemática); estas envolvem a aplicação de várias combinações das aptidões gerais numa ou mais áreas
de conhecimento especializado. Cada aptidão específica pode ser subdividida em
áreas mais específicas (por exemplo, fotografia jornalística, astrofotografia, fotografia do retrato). As aptidões representam um conjunto de características relativamente
estáveis e constantes.

Motivação
específica
elevada

Criatividade
elevada

Aptidão
acima da média

Estatuto sócio-económico e cultural

Modelos e estilos educativos familiares

Condições macro-sociais "espírito da época"

Figura 1 - O modelo de sobredotação dos três anéis
O empenhamento (envolvimento) na tarefa constitui a componente motivacional (motivação intrínseca) e inclui traços como a persistência, a dedicação, o esforço, a auto-confiança. Distingue-se da motivação em geral, no sentido de que se
trata da aplicação de um elevado grau de “energia” a uma tarefa particular ou a uma
área específica de actuação.
A criatividade envolve a fluidez, a flexibilidade e originalidade de pensamento, a curiosidade e o poder especulativo.
Tanto o empenhamento na tarefa como a criatividade, são traços oscilantes,
que variam em função das situações em que os indivíduos se envolvem (Renzulli,
1986). São dois grupos de características que, habitualmente, estabelecem entre si
uma relação de reciprocidade e que podem ser desenvolvidos, através de estimulação adequada. Para esse efeito, concebe metodologias programáticas.
A presença solitária de qualquer um dos grupos (anéis) não “faz a sobredotação” (Renzulli, 1994, 54). O ingrediente necessário é a interacção entre os três grupos de características. Na publicação original, os três grupos ou os três anéis eram
considerados “socio-igualitários”8, em publicações posteriores (por exemplo,
8 A constância do tamanho dos anéis nos diversos tipos de sobredotação, foi, desde logo, um dos
aspectos mais criticados do seu modelo.
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Renzulli, 1986), modifica ligeiramente essa opinião, considerando que em cada tipo
de sobredotação os três anéis assumem diferentes formas de protagonismo. Assim,
relativamente à sobredotação académica (escolar) considera, sem reservas, a supremacia do grupo das aptidões. No que respeita à sobredotação criativa-produtiva,
defende a necessidade de uma interacção entre os três grupos para que haja uma
actuação de nível elevado. No entanto, isso não quer dizer que todos os grupos tenham de ter a mesma dimensão e constância ao longo da produção criativa.
Este modelo de sobredotação, embora foque o individual também reconhece
os efeitos das tarefas e das situações. Desta forma, apresenta um conjunto de factores ambientais que influenciam a sobredotação, tais como o estatuto socio-económico, a educação dos pais, a posição familiar, “o espírito da época”. Este conjunto
de factores constitui uma adenda ao modelo original.

3.2.2. Identificação
Para a identificação dos alunos sobredotados, Renzulli propõe uma metodologia flexível, através de um processo que denomina de RDIM (modelo de identificação de porta giratória- revolving door identification model) (Renzulli, Reis e
Smith, 1981). O pressuposto base é o de que não podemos predeterminar quem são
os estudantes sobredotados. Num primeiro momento, os alunos são identificados
através dos testes formais, num sistema muito semelhante ao tradicional, em que a
única diferença está na barreira de acesso. Assim, são considerados candidatos todos
os alunos que obtenham um desempenho superior a 80 ou 85% num teste de aptidão
geral ou específica. As nomeações dos professores, colegas ou pais também são tidas em consideração e constituem elementos importantes de decisão para o acesso
aos serviços, que devem ser oferecidos por um programa especial. Nesta fase, as aptidões são medidas por testes estandardizados, escalas de nomeação, informações de
professores e pais. Num primeiro momento, os alunos sinalizados constituem aquilo
que Renzulli designa por conjunto de talento (talent pool). Todos os alunos seleccionados frequentam um programa de enriquecimento, denominado “enriquecimento de tipo I”. Este programa consta de uma variedade de experiências exploratórias gerais, cujo objectivo é expôr os estudantes a uma série de tópicos, ideias e
campos de conhecimento que não são contemplados nos currículosregulares. A metodologia utilizada é diversificada: conferências, visitas, demonstrações, materiais
audiovisuais.
Numa segunda fase, designada “enriquecimento de tipo II”, recorre-se a métodos, materiais e técnicas de instrução específicos. O seu objectivo é desenvolver
processos de pensamento de nível superior, modelos de investigação, e métodos de
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desenvolvimento pessoal e social.
O terceiro momento, “enriquecimento de tipo III”, pretende fornecer experiências de enriquecimento de nível avançado e consta de investigações individuais,
ou em pequeno grupo, sobre problemas concretos. O processo inclui a determinação
do problema, a utilização de uma metodologia de investigação apropriada e o desenvolvimento de produtos que possam produzir impacto no estudante.
A transição dos estudantes através das portas do RDIM, e particularmente a
passagem às actividades de enriquecimento de tipo III, baseia-se quase integralmente no conceito de “informação de acção” (action information). Ou seja, o conjunto de “dynamic interactions that take place when a child becomes extremely interested in or excited about a particular topic, area of study, issue, idea, or event that
takes place in his school or nonschool environment” (Renzulli, 1986, 78). Esse interesse deve ser suficientemente forte e capaz de promover mais investigações e envolvimento por parte do estudante. Por outro lado, esse envolvimento deve estar
orientado no sentido da produtividade (subentende acção), ou seja, desenvolver actividades de investigação que levem à execução de um produto criativo. A avaliação
dos interesses, não pode limitar-se à informação recolhida por questionários ou inventários administrados previamente, mas deve, sobretudo, basear-se nas observações feitas pelo professor em temas tratados no currículo regular; observações feitas
no decorrer das actividades de enriquecimento do tipo I e II; comportamentos observados nas actividades extra-escolares e no meio circundante em geral. As observações são registadas num formulário chamado “mensagem de informação de acção”
(action information message).
Mais concretamente, o processo da “informação de acção” constitui ou funciona como um segundo nível de identificação que ajuda a evitar os problemas associados às decisões de pré-selecção. É, sobretudo, este processo que torna singular
o modelo RDIM face aos outros modelos de identificação e programação. Verificamos, também, que esta metodologia mantêm a coerência com a concepção de sobredotado que lhe subjaz. Ou seja, a sobredotação é um processo de desenvolvimento,
no qual faz mais sentido falar de comportamentos sobredotados do que de sujeitos
sobredotados. Neste contexto, o compromisso com a tarefa, a criatividade e a realização de outros tipos de comportamentos sobredotados são considerados mais como
os objectivos ou 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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3.2.3. Avaliação
Os trabalhos desenvolvidos no sentido de avaliar a eficácia deste modelo e o
grau de satisfação dos elementos envolvidos (alunos, pais e professores) é encorajador, tal como o revelam os estudos de Cooper, 1983; Delisle, Reis e Gubbins, 1981;
Reis e Renzulli, 1982; todos citados por Renzulli (1994). É também uma definição
que tem recebido grande aceitação por parte dos educadores e investigadores neste
domínio (cf. Alencar, 1994; Hallahan e Kaufman, 1982; Hoge, 1988; Renzulli,
1994; Siegler e Kotovsky, 1986). O Ministério Português da Educação também
adoptou esta definição, porém apenas com carácter informativo (cf. circular nº 22/93
da DGEBS de 2/3).
Pessoalmente, a maior crítica que poderemos endereçar a este modelo, respeita à sua difícil implementação nas nossas escolas de ensino regular, devido à
complexidade do processo que o sistema de identificação impõe, ao envolver a conjugação de três tipos diferentes de variáveis. Ainda a este nível, não é especificada a
quantidade de tempo necessária para decidir sobre a passagem do aluno ao sistema
de nível III. Por outro lado, constatamos uma certa incoerência entre os princípios
teóricos do modelo e o seu campo de actuação prática. Ou seja, o conceito de sobredotação em que se baseia é fundamentalmente o modelo adulto (criativo-produtivo) e a sua aplicação é feita na criança ou jovem em idade escolar. Igualmente criticável, parece-nos ser a inclusão da motivação como critério de identificação da
criança sobredotada. Pois, tal como Gagné (1985), entendemos que a motivação
deve ser vista como um dos objectivos dos programas para sobredotados e não como
um critério de identificação, que excluirá os sobredotados com baixo rendimento escolar. Pendarvis (1985) acusa ainda mais uma crítica ao dizer que esta definição de
sobredotado exclui as crianças de QI elevado, mas que não são altamente criativas.
Apesar das limitações apontadas, o trabalho de Renzulli é, sem dúvida, meritório. Por um lado, encorajou os educadores a expandir as suas concepções de sobredotação, pois os programas para sobredotados, baseados neste modelo alargam a
sua intervenção até ao percentil 75 (os 25% melhores) e permitem que um conjunto
alargado de crianças (aparentemente sem excepcionalidade) maximizem todo o seu
potencial. Por outro lado, Renzulli incentiva o “ensino” da criatividade na escola e,
talvez, isso constitua o seu maior mérito.
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4. A operacionalização de conceitos, recorrendo
a terminologias diferentes
Neste momento, pensamos que os progressos no conhecimento da sobredotação ou do desenvolvimento excepcional, estão dependentes da uniformização de
linguagens, que permitam a comparação e a réplica dos resultados nos diferentes
subdomínios. Pois, até agora, sob a tutela da mesma designação (sobredotado)
têm-se desenvolvido muitos trabalhos acerca de entidades díspares. Cramer (1991),
Gallagher e Courtright (1986), Hallaham e Kaufman (1982), Milgram (1991),
Renzulli (1986), Shore e Kanevski (1993), Sternberg e Davidson (1993), Tannenbaum (1986), Winner (1996) e muitos outros, ponderam o uso de “nomenclaturas”
diferentes para os diversos tipos de desenvolvimento excepcional.
Renzulli (1986) destaca dois tipos de sobredotação, conforme o contexto em
que se manifesta a excepcionalidade. Assim, fala-nos de sobredotação em contexto
escolar (Schoolhouse giftdness) e sobredotação orientada para a produção criativa
(creative-productive giftedness). Na primeira, incluem-se os sujeitos que têm um
bom desempenho escolar, que aprendem rapidamente e que apresentam um nível de
compreensão elevado. A segunda, contempla os indivíduos que se caracterizam pelo
desenvolvimento de produtos originais.
Cramer (1991) operacionaliza o termo sobredotado em três secções distintas:
a criança sobredotada, o adulto sobredotado e a sobredotação em geral. Na criança
dá-se ênfase ao potencial (desempenho muito elevado em testes de QI); no adulto
salienta-se a performance (desempenho excepcional numa área específica do saber);
na designação geral de sobredotação ambos os aspectos são contemplados.
A trilogia adoptada por Shore e Kanevski (1993) é semelhante, distinguindo:
crianças com QI elevado, crianças que apresentam um desempenho escolar muito
bom, e os peritos adultos num determinado domínio (adult experts). Siegler e Kotovsky (1986) apresentam uma dicotomia análoga, distinguindo, por um lado, a sobredotação na infância (crianças com bom desempenho na escola e nos testes de QI);
por outro lado, a sobredotação na idade adulta (adultos que deram contributos eminentes nos seus domínios de saber).
Sternberg e Davidson (1993) sugerem uma taxinomia baseada nas representações sociais da sobredotação9. O primeiro grupo é constituido por todas as aptidões intelectuais (verbal, mnésica, espacial, etc.). O segundo, representa o conjunto
das aptidões artísticas (pintura, música, dança, etc.). O terceiro agrupamento, contempla todo o tipo de competências de ajustamento muito específicas (niche-fitting
skills), incluindo a adaptação, a selecção, a modelagem dos ambientes físico e inter9 Dentro da teoria triárquica, Sternberg define três tipos de sobredotação: analítica, sintética e
prática (cf. Cap. 2).
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pessoal em que os sujeitos se movem (advogados, médicos, etc.). A quarta categoria
agrega todas as aptidões físicas, inserindo os vários desportos.
Feldhusen e Treffinger (1985), fazem a distinção entre três conceitos: crianças sobredotadas (gifted children), que possuem capacidade intelectual e competências académicas elevadas; crianças criativas (creative children), revelam aptidões
elevadas para desenvolver ideias novas; crianças talentosas (talented children), são
aquelas que possuem aptidões especiais numa determinada área (música, arte, etc.).
Reconhecem que todas estas crianças necessitam de uma ajuda especial para desenvolver o seu potencial excepcional.
Milgram (1989, 1991) no seu modelo 4X4 distingue quatro tipos de sobredotação: aptidão intelectual geral; aptidão intelectual específica; pensamento criativo
geral e talento criativo específico. Cada um deles pode manifestar-se em quatro
graus diferentes: não-dotado (non-gifted), ligeiro, moderado e profundo.
A aptidão intelectual geral inclui a inteligência geral, a capacidade para resolver problemas lógica e sistematicamente, e o pensamento abstracto. Esta aptidão é
medida, quer nos adultos, quer nas crianças, pelo desempenho nos testes psicométricos e traduzida em QI.
A aptidão intelectual específica, refere-se ao talento numa área delimitada:
matemática, língua estrangeira, música ou ciência. As aptidões intelectuais específicas reflectem-se no desempenho, mas não necessariamente numa alta originalidade.
Habitualmente, traduzem-se num desempenho superior em determinadas matérias
escolares.
Os criativos (gerais) produzem ideias que são imaginativas, inteligentes, elegantes ou surpreendentes. Resolvem os problemas de maneira única e original, gerando soluções de alta qualidade e pouco frequentes. Estas pessoas são diferentes
das outras, não apenas nas ideias que produzem, mas também no modo como percebem e definem o que se passa à sua volta. Eles vêem as coisas de forma diferente
e apercebem-se de acontecimentos que os outros ignoram. Provavelmente armazenam e buscam informação de modo diferente e mais eficaz. Pensamos que nesta categoria a autora se refere essencialmente à criatividade enquanto traço, medida por
testes de pensamento divergente, os quais, aliás, ela refere.
O talento criativo específico, refere-se à manifestação criativa num domínio
particular: ciências, matemática, música, liderança e política. Este tipo de sobredotação só é manifestado integralmente na idade adulta.
Desta forma, Milgram apresenta a sobredotação como um fenómeno múltiplo, que pode ocorrer sob diferentes formas e em graus diversos. Tal facto releva a
necessidade de planear criteriosamente a educação da criança sobredotada de acordo
com a especificidade do seu tipo e grau de sobredotação. No planeamento educativo
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é ainda importante atender à dimensão do meio de aprendizagem (casa, escola e
comunidade), que afecta e é afectado pela sobredotação; e ao conjunto das diferenças individuais (idade, sexo, estatuto socio-económico, cultura, subcultura e características de personalidade, tais como estilos de aprendizagem e autonomia). A realização do potencial dependerá da confluência favorável de todos os factores.
Tannembaum (1983, 1986 e 1993) no seu modelo psicossocial de sobredotação, adopta a designação talento e fala de quatro categorias de acordo com a classificação social que lhes é dada. Os Talentos raros (scarcity talents), constituem a primeira categoria, caracterizam-se pelo carácter inovador e funcional dos seus produtos, que tornam o mundo mais inteligível, seguro ou saudável. Apresenta como
exemplo Salk, ao descobrir a vacina do polio, ou Freud ao propor uma teoria revolucionária para a saúde mental. Um segundo grupo é constituido pelos talentos extraordinários (surplus talent), cujos contributos se delimitam a áreas culturais.
Aponta como exemplos Bach e Miguel Ângelo. A terceira categoria é designada por
talentos relativos a uma especialidade (quota talent), representam os especialistas ou
peritos num determinado domínio: médicos, advogados, arquitectos, etc. O quarto
agrupamento é composto pelos talentos anómalos (anomalous talents). São sujeitos
que apresentam um elevado grau de excelência nalgumas áreas, mas a quem a sociedade não dá um valor particular e, nalguns casos, até menospreza. Muitos dos que
figuram no guinness book constituem exemplos de talentos anómalos.
Tannembaum considera que na sobredotação intervêm cinco factores: aptidão
intelectual geral superior (raciocínio abstracto medido por testes de inteligência geral); aptidões especiais em domínios específicos (ciências, artes, humanidades); factores não-intelectuais (variáveis personalísticas, tais como o empenhamento, necessidade de realização, persistência, auto-conceito); factores do meio, (família,
companheiros, escola, comunidade e cultura) que “alimentam” o desenvolvimento
do sobredotado e determinam quais os talentos que têm valor; e por último, os factores do acaso, que incluem as circunstâncias imprevísiveis (sorte, oportunidades:
“lugar certo na hora certa”). Cada sobredotado apresentará diferentes graus e configurações destes factores.
Winner, embora recorra a terminologias diferentes (precocity, prodigy, gifted, savant), opta pelo uso genérico do termo Sobredotado (gifted), afirmando:
“When I use the term gifted, I mean all gifted children, including those we call prodigies” (Winner, 1996, 5).
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Quadro 1 - Variáveis que definem os diversos tipos de sobredotação
Terminologia
Variáveis

Sobredotado

Area de
expressão

Específica

Grau

Moderado

Precoce

Talentoso

Génio

Prodigio

Idiota Sábio

Geral
Ligeiro
Profundo

Idade

Motivação

Infância
Adulta
Baixa
Elevada

Assimilador
Tratamento
da informação Criativo
Relevância
social
Contexto

Sim
Não
Escolar
Outro
Variáveis fixas

Variáveis oscilantes

Toda a exposição anterior, permite-nos concluir que a interpretação do conceito geral de sobredotado deve regular-se através de sete dimensões, que passamos
a enunciar: área de expressão (geral ou específica); grau (ligeiro, moderado ou profundo); idade (criança ou adulto); nível de motivação (alto ou baixo); modo de tratamento da informação (assimilador eficaz ou criativo); relevância social (tem ou não
reconhecimento social); o contexto em que se salienta (na escola ou fora dela). A
conjugação das diferentes variáveis permitirá o uso de designações distintas. O quadro 1, representa a sinopse de um modelo de leitura dos diferentes tipos de sobredotação. Nele estão enunciadas as sete dimensões e a terminologia, que julgamos ser
mais pertinente. Em seguida, descrevemos mais detalhadamente cada um dos conceitos.
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4.1. Idiota sábio (Idiot savant) ou mono-sábio (mono-savant)
Constituem o exemplo paradigmático de que não é necessário um QI elevado
para atingir um desempenho notável num domínio específico. Inicialmente (em
1887), o psiquiatra inglês J. Langdon Down chamou-lhes idiotas sábios (idiot savant); posteriormente, com o intuito de retirar a carga cruel do epíteto idiota, são
designados por Síndrome do Sábio (Savant syndrome) ou mono-sábios (monosavants). Habitualmente, são crianças que exibem aptidões extraordinárias num dos
seguintes domínios: artes visuais (pintura realista), música (piano), cálculo mental e
“cálculo de calendários”. Paralelamente, manifestam um atraso pronunciado nas
outras áreas de desenvolvimento, nomeadamente na competência linguística. Smith
e Tsimpli (1995) também nos relatam casos, embora mais raros, nos domínios da
mecânica, discriminação sensorial e facilidade na aprendizagem de línguas estrangeiras. Por definição, nestes sujeitos os talentos exibidos não são produtivos e há
uma diferença assinalável entre as aptidões perceptivas e as aptidões verbais. Ou
seja, são crianças ou adultos que revelam um desempenho excepcional numa determinada tarefa, mas são incapazes de gerarem um produto novo (Waterhouse,
1988). O seu QI varia, habitualmente, entre 40 e 70. Cerca de 1/3 destas crianças são
autistas e os restantes 2/3 são deficientes mentais. A sua incidência é seis vezes superior no sexo masculino. Embora na maioria dos casos o problema seja congénito,
há também um pequeno número que adquire o síndrome após um acidente ou doença (Treffert, 1989, citado por Winner, 1996). Nalguns casos, as aptidões prodigiosas,
manifestadas em criança, desaparecem com a escolarização ou na idade adulta. A
explicação deste facto é ainda um mistério (Winner, ibidem).
Tratando-se de casos extremos de distribuição das capacidades e funções
cognitivas do ser humano, há investigadores que incluem esta categoria nos estudos
da sobredotação (cf., por ex., Obler e Fein, 1988; Winner, 1996; Howe, 1990), pois,
do ponto de vista teórico (investigação fundamental) eles poderão fornecer um contributo importante para a explicação (etiológica) do desenvolvimento excepcional.
Numa abordagem educativa, esta categoria é pouco relevante. O número de investigações levadas a cabo com esta população é muito restrito (cf. Charness, Clifton e
MacDonald, 1988; Howe, op. cit.; Lucci, Fein, Holevas e Kaplan, 1988; Matthysse e
Greenberg, 1988; Rimland e Fein, 1988; Waterhouse, 1988; Winner, op. cit.).
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4.2. Criança prodígio
São crianças que realizam uma actividade fora do comum para a sua idade
(desempenho adulto) sem que tenham tido um treino intensivo nessas competências.
Habitualmente são identificadas em idade pré-escolar e algumas delas apresentam
produtos verdadeiramente criativos antes dos 10 anos. Mozart e Rossini fizeram
composições musicais antes dessa idade; Reshevsky e Capablanca, no xadrez, executaram combinações altamente originais antes dos 9 anos; Gauss elaborou a teoria
dos números primos e das séries algébricas aos 10 anos; Picasso também já manifestava a sua prodigiosidade aos 9 anos (cf. Cranberg e Albert, 1988; Gardner, 1996;
Waterhouse, 1988). A explicação para a ocorrência destes verdadeiros “milagres”
poderá estar em componentes/funções neurobiológicas ainda desconhecidas. Essa
hipótese é reforçada pelo facto da prodigiosidade ser mais frequente no sexo masculino, confinar-se a áreas específicas de aptidão em domínios altamente estruturados (matemática, música e xadrez), e manifestar-se sem a presença de treino intensivo (Walters e Gardner, 1986). Porém, não cremos que este talento genial surja
completamente independente dos factores do meio. Provavelmente, Mozart não teria
manifestado o seu talento se não tivesse um pai músico, ou pelo menos um piano em
casa. Sendo assim, estamos de acordo com Gardner, quando afirma: “Um prodígio
representa sempre uma co-incidência de factores” (Gardner, 1996, 113). Refere-se
aos factores genéticos ou neurobiológicos, à receptividade da cultura e ao apoio social mais próximo.
Por último, é importante mencionar que uma criança prodígio nem sempre
mantém a sua genialidade na idade adulta: “Many gifted children, especially prodigies, burn out, while others move on to other areas of interest. Some, while extremely successful, never do anything genuinely creative. Only a very few of the gifted
become eminent adult creators. We cannot assume a link between early giftedness,
no matter how extreme, and adult eminence” (Winner, 1996, 11). Este facto realça o
papel importante dos factores ambientais no desenvolvimento ou na atrofia das capacidades excepcionais e demonstra que os factores capazes de predizerem o percurso de vida intelectual de uma pessoa são múltiplos e interactivos.
As crianças prodígio são em número muito reduzido, dificultando a aquisição
de conhecimento nesta área e restringindo as investigações. Winner (1996) relata-nos o caso de Michael; uma criança que começou a falar aos 4 meses e que aos 10
anos já tinha um diploma universitário. Howe (1990) descreve casos de crianças
prodígio famosas, entre as quais sobressai Norbert Wiener. O estudo de maiores
dimensões, por nós conhecido, foi levado a cabo por Feldman e Goldsmith (cf.
Feldman, 1986; Feldman e Goldsmith, 1991) nos Estados Unidos, ao descrever seis
casos de crianças prodígio. Dessa pequena amostra, salientamos o caso de Adam,
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uma criança que aos três meses já construia frases, aos 18 meses lia os clássicos da
literatura infantil e aos três anos discutia apaixonadamente os logaritmos.

4.3. Génio
É uma designação que está associada às primeiras concepções de sobredotado, intimamente ligadas ao conceito de genialidade estudado por Galton e com
fortes raízes hereditárias (hereditary genius). Para Galton, estes sujeitos fariam parte
de um grupo de elite, cuja frequência seria de 1/1000000 (Galton, 1869, in Eysenck
e Barrett, 1993). Posteriormente, o termo génio terá sido reservado para designar as
pessoas que apresentavam um QI extraordinariamente elevado, habitualmente superior a 180. Actualmente, é uma designação confinada à idade adulta e a indivíduos
que já deram um contributo original e de grande valor a uma área específica, valorizada socialmente (Alencar, 1994).
A incidência estatística destes sujeitos é extremamente reduzida, impedindo a
investigação com a metodologia tradicional (amostras amplas e análise quantitativa).
As investigações mais conhecidas neste domínio são as de Lombroso, em 1891 (cit.
por Grinder, 1993); Cox (1926); Thorndike (1950); Goertzel et al. (1978); Gardner
(1996). A metodologia é retrospectiva, e a reconstituição da história de desenvolvimento dos grandes génios, da nossa cultura, é a estratégia mais utilizada. Cox (op.
cit.) fez uma análise historiométrica de 300 personalidades eminentes, que viveram
entre 1450 e 1850. Entre elas incluiam-se Mozart, Voltaire, Goethe e Addison. Gardner (op. cit.) faz uma análise biográfica de sete génios do século XX: Freud, Einstein, Picasso, Stravinsky, Eliot, Graham e Gandhi.
Os estudos revelam que estes sujeitos apresentam vantagens do ponto de vista hereditário e ambiental, elevada motivação intrínseca e auto-confiança. Quer isto
dizer, que a genialidade não se confina à cognição, nela intervindo factores de ordem personalística. Entre eles, destaca-se a personalidade rebelde, capaz de pôr fim
ao status quo reinante, e a persistência: “High but not the highest intelligence, combined with the greatest degree of persistence, will achieve greater eminence than the
highest degree of intelligence with somewhat less persistence” (Cox, 1926, 187). A
presença de indicadores de desenvolvimento precoce, capazes de prognosticarem a
genialidade adulta, nem sempre se verifica, embora se observe uma relação de covariância. Ou seja, como já foi dito anteriormente, nem todo o génio foi uma criança
prodígio (cf. cap. 5).
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4.4. Talentoso
É aquele que apresenta uma aptidão e/ou desempenho acima da média numa
área específica da conduta humana, reconhecida socialmente: línguas, ciências sociais, ciências naturais, matemática, música, artes plásticas, etc. Em nosso entender,
trata-se de uma terminologia que tenderá a substituir gradualmente o conceito tradicional de sobredotado (exclusivamente identificado com a capacidade intelectual geral), apresentando algumas vantagens sobre ele. Em primeiro lugar, poderá ter uma
maior aceitação social, porque retira as conotações negativas ao prefixo “sobre”, que
sugere a presença de um desempenho sempre extraordinário a par de uma ênfase no
genótipo (Stanley, 1991; Alencar, 1994). Em segundo lugar, poderá ter maior ressonância na comunidade científica, pois é uma expressão mais convergente com as
correntes actuais da inteligência (inteligências múltiplas).
Gagné (1985), reconhecendo a subtileza da diferença entre sobredotado e talentoso, refere um maior protagonismo da motivação no sujeito talentoso: a motivação é o catalizador que transforma a sobredotação em talento10. Nesta perspectiva e
pretendendo hierarquizar os conceitos, diremos que o talento é o patamar que se
segue à sobredotação, pois, para além da aptidão exige a sua expressão. Sendo assim, nem todos os sobredotados são necessariamente talentosos. Porém, numa acepção alargada do talento, tal como é entendida por Fein e Obler (1988), ele poderá
ocorrer na presença de uma capacidade intelectual geral muito baixa, que seriam os
casos dos idiotas sábios.

4.5. Precocidade
Diz-se que uma criança é precoce quando antecipa determinados comportamentos, relativamente à idade em que são esperados. Ou seja, o comportamento precoce pode ser identificado como excepcional mas apenas em virtude do seu timing.
Para além disso, podem considerar-se dois conceitos relativamente independentes ou
de relação indefinida. Assim, sabemos que um grande número de crianças sobredotadas são precoces na aquisição de determinados comportamentos (linguagem, por
exemplo), mas também já foi referido o facto de muitas delas manifestarem precocidade sem nunca virem a dar provas de sobredotação. No entanto, os dois conceitos
são frequentemente confundidos, tanto no senso comum como na literatura da especialidade. Veja-se, como exemplo, o caso de Terrassier (1994), que usa os dois ter-

10 Neste contexto, poderemos dizer que sobredotado é uma expressão referente ao potencial, enquanto o talentoso é uma designação respeitante ao desempenho ou às capacidades manifestas. Ou seja,
há necessidade de uma série de catalizadores para transformarem o sobredotado em talentoso: interesses,
atitudes, auto-estima, valores, ecologia, etc. (Wagner, 1997).
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mos de forma indiscriminada. Em nossa opinião, o uso do termo precocidade deve
limitar-se à baixa infância.

4.6. Sobredotação intelectual (ou crianças com QI elevado)
Em primeiro lugar, este conceito implica uma inteligência acima da média
(de um modo geral superior a 130). Neste sentido, a sobredotação será definida pelo
extremo direito da curva de distribuição normal da inteligência. Essa aptidão intelectual geral superior, deve ser analisada em termos de grau (ligeiro, moderado ou profundo). O uso desta designação (globally gifted children) é mais adequado na infância e, frequentemente, é acompanhada por um bom desempenho académico. Habitualmente, estas crianças resolvem os problemas de modo divergente e de diferentes
maneiras; demonstram entusiasmo, persistência e rapidez na aprendizagem; revelam
curiosidade; apresentam boa memória e bom raciocínio lógico-abstracto; manifestam superioridade nas capacidades metacognitivas; têm interesses bem definidos
e quase obsessivos; de um modo geral, revelam precocidade na aquisição de determinadas competências, nomeadamente no domínio linguístico; muitas vezes apresentam problemas no trabalho manuscrito e preferem o uso da máquina de escrever
ou do computador.
Em nossa opinião, a criatividade e a motivação podem estar presentes em
graus diversos. No entanto, há autores (Renzulli, 1986; Benito, 1994) que impõem
essas características como condição necessária para se ser considerado sobredotado.
Ainda que a maior parte das investigações da sobredotação se desenvolva
com as crianças sobredotadas intelectualmente, o estudo longitudinal de Terman
continua a ser o paradigma de referência.

5. Conclusões
Resumindo, neste momento coexistem (nem sempre de forma pacífica) diversas definições de sobredotado, umas claramente muito vagas, outras, indubitavelmente, mais satisfatórias. Ainda que nenhuma delas reuna um consenso universal, é notório o poder aglutinador do critério de QI: escore igual ou superior a 130. É
esse critério que continua a prevalecer na decisão de uma criança aceder ou não a
um programa educativo especial, apesar da diversidade de modelos e das suas diferentes inspirações teóricas. Por outro lado, o uso da mesma designação (sobredotado) para entidades tão díspares é gerador de confusão, devendo proceder-se à operacionalização criteriosa de todas as terminologias.
Numa perspectiva teórica, determinar se a sobredotação é uma característica
circunscrita a um domínio específico ou se é um atributo geral, é a grande questão,
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ainda irresolúvel. Em nossa opinião, este problema parece-nos mal equacionado,
pois consideramos que a hipotética existência de processos gerais de ordem superior
(que definem a sobredotação geral) não é incompatível com a noção de sobredotação num domínio específico (talento). Ou seja, a aptidão excepcional revelada
por um determinado sujeito, pode delimitar-se a um domínio específico, mas os processos de aquisição, organização e recuperação, usados por esse indíviduo, podem
ser mecanismos gerais comuns que operam em todo o comportamento excepcional.
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CAPÍTULO 2
Modelos teóricos e abordagens metodológicas
da sobredotação

Introdução
No capítulo anterior abordamos o conceito de “sobredotado” e constatamos a
ambiguidade do conhecimento neste domínio, provocada pela diversidade de linguagens acerca do mesmo fenómeno. Na pluralidade das definições, foram notórias
as diferentes perspectivas teóricas e a tendência de cada investigador para preferir
diferentes graus de discurso: criatividade, inteligência1, características personalísticas, ênfase nos processos ambientais. Como consequência, iremos ver que a
maior parte das investigações efectuadas revelam um conjunto fragmentado de
conhecimentos, aos quais falta uma armação teórica geral, que seja capaz de integrar
os resultados num todo coerente e forte. As grandes lacunas do conhecimento nesta
área, são relatadas, entre outros, por Borkowski e Peck, (1986); Cohen e Ambrose
(1993); Horowitz e O’Brien (1993); Jackson e Butterfield (1986); Rabinowitz e Glaser
(1993); Sternberg e Davidson (1993). Paradigmático é o testemunho de Horowitz e
O’Brien no epílogo à sua obra The gifted and talented: developmental perspectives.
Nele, afirmam que o livro é tanto um testemunho daquilo que se desconhece, como
daquilo que é conhecido: “(…)This volume is equally a testament to what is not
know” (Horowitz e O’Brien, 1993, 438).
1 Dentro das correntes teóricas que enfatizam o papel da inteligência na sobredotação, podem
distinguir-se três abordagens distintas. A primeira, refere-se à estrutura da inteligência; a segunda, foca os
aspectos desenvolvimentais; a terceira, procura uma explicação etiológica e estuda as relações da inteligência com outros construtos implicados na sobredotação, por exemplo, a criatividade.
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Embora se adivinhe uma tarefa difícil, o processo de unificação teórica é indispensável. O reconhecimento desta necessidade faz-se sentir de tal forma, que, nos
Estados Unidos, a National Association for Gifted Children, criou em 1991 uma
divisão com o objectivo específico de examinar as diferentes definições, concepções
e teorias da sobredotação de modo a integrá-las num conjunto teórico consistente
que, para além das explicações causais, inclua também os aspectos estruturais e de
definição (Cohen e Ambrose, 1993).
Essa teoria unificadora deverá estabelecer uma investigação heurística; expôr
ou explicar as razões porque os sobredotados podem ter estruturas cognitivas
diferentes; oferecer sugestões para a identificação; explicar a complexidade das
reacções cultural, social, emocional, física e perceptiva, que estão na base da natureza singular da sobredotação. Dito de outro modo, a teoria deverá incluir a definição
de sobredotado e os termos correlacionados (talento, inteligência, criatividade, génio, prodígio); as bases biológicas, personalísticas e ambientais, que a originam e
suportam (factores genéticos, diferenças neurológicas, factores físicos e de maturação, motivação, estilos de aprendizagem, meio sociocultural, interacções sociais,
factores do acaso, etc.); as práticas educativas adequadas; a descrição do processo de
desenvolvimento numa perspectiva de life span.
No sentido de sistematizar a Informação, diversos autores procedem ao agrupamento das diferentes teorizações e trabalhos de investigação na área da sobredotação. Porém, este empreendimento nem sempre é fácil, como se depreende
pela diversidade das categorizações apresentadas pelos diferentes autores.
Grinder (1993), no estudo moderno da sobredotação, distingue duas grandes
abordagens. Por um lado, a perspectiva neurofisiológica e a do processamento da
Informação, que reconhece em Galton o seu pioneiro. Do outro lado, apresenta-se a
tradição psicométrica de Binet, a focar os aspectos analíticos da inteligência.
Dark e Benbow (1993) categorizam os estudos da sobredotação em quatro
áreas ou perspectivas teóricas diferentes: a psicométrica, a dos componentes cognitivos, a dos correlatos cognitivos2 e a neuropsicológica.
Shore e Kanevsky (1993) falam de três grandes correntes teóricas: a desenvolvimentista, representada, entre outros, por Bloom, Feldman, Horowitz e
O’Brien; o modelo do pensamento intuitivo (insightfull thinking) de Sternberg; e o
modelo de desenvolvimento em espiral, que salienta a natureza dinâmica dos processos cognitivos3.
2 A perspectiva dos correlatos cognitivos, remonta a Galton e defende que o acesso aos processos cognitivos superiores se faz através do estudo dos processos elementares inferiores.
3 Trata-se de uma perspectiva teórica que tem as suas origens em Vygotsky -1978, 1986. No
âmbito desta teoria, o sobredotado caracterizar-se-á por uma aprendizagem eficiente, que lhe permite
armazenar uma grande quantidade de informação. Esta, por sua vez, facilita o desenvolvimento de estru-
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Perleth, Lehwald e Browder (1993) referem as abordagens psicométricas, as
de processamento de Informação e as perspectivas orientadas para o desempenho.
Sternberg e Davidson (1986), numa análise de revisão crítica aos dezassete
capítulos da obra que editam, contrapõem as teorias explícitas às teorias implícitas.
As primeiras, estudam a sobredotação dentro das teorias psicológicas gerais, não se
restringem à sobredotação, mas sim aos processos cognitivos que as antecedem. São
testáveis pelos meios empíricos usuais e nelas distinguem três subcategorias: cognitivista, desenvolvimentista, e as referentes a um domínio específico. A corrente cognitivista centra-se na análise dos processos cognitivos que caracterizam a sobredotação, dando uma ênfase especial à metacognição (Jackson e Butterfield,
Borkowski e Peck, Sternberg e outros). Na abordagem desenvolvimentista (Robinson, Feldman, Albert e Runco) destacam-se os factores do meio e encara-se a sobredotação como um processo contínuo. Consequentemente, a metodologia longitudinal torna-se o seu ex-libris. As teorias explícitas referentes a um domínio específico (raciocínio matemático, aptidão musical, etc.), questionam a legitimidade de uma
teoria geral da sobredotação e preferem estudar as manifestações do talento em
domínios particulares.
As teorias implícitas constroem uma definição de sobredotado, muitas vezes
feita por decreto, e tentam demonstrar a sua consistência. Identificam o domínio que
serve de base à sua definição, seja ele individual ou social. Defendem que as aptidões cognitivas e a motivação assumem um papel essencial. Reconhecem o papel
das forças sociais e dão importância ao percurso desenvolvimental dos talentos.
Renzulli e Tannenbaum, constituem exemplos de investigadores que enveredam por
esta via (cf. cap.1).
Nesta dissertação, nós vamos distinguir quatro abordagens teóricas da sobredotação: as abordagens psicométricas; as abordagens cognitivistas; as neuropsicológicas; e as desenvolvimentistas. Esta divisão opera-se em função dos modelos
teóricos envolvidos e das características metodológicas que lhe são inerentes: tamanho das amostras; tarefas propostas; definição de referência (sobredotado num
sentido estrito ou amplo); processo de constituição das amostras; tipo de estudo
(transversal ou longitudinal).

turas cognitivas mais avançadas. Desta forma, os sobredotados vão armazenando cada vez mais informação e gradualmente tornam-se mais eficientes, não só em termos quantitativos, mas também qualitativos. Estabelece-se, assim, uma interacção produtiva, na qual o desenvolvimento se processa em espiral.
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1. A abordagem psicométrica
Trata-se da corrente teórica com mais tradição nos estudos da sobredotação.
Embora as suas raízes remontem a Galton (1883) e a Binet (1905), o seu apogeu
acontece com o estudo longitudinal de Terman iniciado em 1920.
Na perspectiva psicométrica, a investigação do talento excepcional delimita-se à sobredotação intelectual. É considerado sobredotado aquele que apresenta um QI elevado4.
Nos primórdios desta corrente, a inteligência é concebida como um atributo
unitário, que apresenta uma distribuição contínua na população. Nesse sentido, um
QI elevado indica mais inteligência e um QI baixo acusa uma menor quantidade. O
sobredotado distingue-se da população, em geral, pela raridade da sua frequência
(habitualmente 1% da população) e pela posição extrema que ocupa na curva de
distribuição normal da inteligência. As suas aptidões não são qualitativamente
diferentes das dos outros indivíduos, serão apenas mais intensas. A sobredotação é
investigada no âmbito das diferenças individuais, procedendo-se ao estudo das características físicas e psicológicas destes sujeitos. O estudo de Terman pode ser considerado o protótipo destas investigações.
Mais tarde, com a introdução dos modelos multifactoriais (nomeadamente os
modelos de Thursthone, 1938, e Guilford, 1956) a investigação psicométrica com os
sobredotados, pretende esclarecer as diferenças estruturais entre a inteligência do
sobredotado e a dos restantes sujeitos. Ou seja, através de uma metodologia comparativa, procura-se a existência de uma estrutura factorial singular, capaz de explicar o
desempenho do sobredotado. Essa especificidade cognitiva pode assumir duas formas:
1-

maior diferenciação cognitiva, que se traduz num conjunto mais amplo

2-

maior protagonismo de um conjunto específico de factores. Isto é, o so-

de factores;
bredotado não só terá um grau de inteligência superior, como também
apresentará um conjunto invulgar de aptidões ou factores que se
destacam. Por exemplo, serão indivíduos exímios nas aptidões de compreensão verbal e no raciocínio viso-espacial.

Em termos metodológicos, a investigação processa-se com recurso aos testes
de QI. Os instrumentos de referências mais utilizados são as escalas de Wechsler, a
Stanford-Binet, as Matrizes Progressivas de Raven e, com menor frequência, os testes de criatividade.
O teste às duas hipóteses supramencionadas, assume duas vias metodológicas
distintas. Na primeira, procede-se à análise factorial dos resultados obtidos pelos
4 Habitualmente considera-se como critério de sobredotação o QI≥130 (percentil 98) ou QI≥140
(percentil 99).
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sobredotados nos testes e, em seguida, comparam-se com a estrutura factorial obtida
na população geral. Na segunda hipótese, investiga-se a distribuição do peso dos
diversos factores no resultado geral. Habitualmente, os investigadores recorrem à
análise dos scatters nas escalas de Wechsler.
Nesta linha de orientação, podemos referir os estudos de Benbow e Minor
(1990); Brown, Hwang, Baron e Yakimowski (1991); Brown e Yakimowski (1987);
Karnes e Brown (1980); Linn e Lopatin (1990); Patchett e Stansfield (1992); Truch
(1989); Waldron e Saphire (1990); Wilkinson (1993). A estes, Jackson e Butterfield
(1986) acrescentam um outro conjunto: Benbow, Stanley, Zonderman e Kirk, 1983,
Vernon, 1950, Horn e Cattel, 1956, Pollins, 1984. Sternberg e Davidson (1993) referem, ainda, as investigações de Lucito e Gallagher, 1960; e Bliesmer, 1954.

1.1. A maior diferenciação cognitiva
Os estudos de Brown e Rood, 1982 (in Brown et al. 1991), Brown e Yakimowski (1987), sugerem que a solução factorial da WISC-R, capaz de fornecer um
modelo de interpretação mais adequado aos resultados obtidos, é diferente nos sujeitos sobredotados e na população em geral. Assim, no estudo de 1987, os autores
verificam a presença de quatro factores no grupo dos sobredotados: Organização
perceptiva, compreensão verbal, aquisição de conhecimento e memória espacial5. A
emergência destes quatro factores, contrasta com os dois factores apontados por
Wechsler para a população, em geral, (verbal e realização); e com os três factores
apresentados por Kauffman em 1979 (verbal, perceptivo e resistência à distracção;
cf. o capítulo 6). Sendo assim, Brown sugere que as crianças sobredotadas processam a Informação de modo qualitativamente distinto das crianças com QI normal.
Mais tarde, Brown et al. (1991) testam de novo a especificidade da estrutura
factorial da WISC na população sobredotada (tendo como critério de sobredotação
um QI≥130). Neste estudo, verificam que a melhor explicação para a análise dos
resultados do grupo normal é a solução dos dois factores apontada por Wechsler,
enquanto que no grupo dos sobredotados, emergem três factores: organização perceptiva (Completamento de Gravuras, Disposição de Gravuras, Cubos e Composição de Objectos), compreensão verbal (Vocabulário, Semelhanças e Compreensão) e aquisição de conhecimento (Informação, Aritmética e Código)6.
5 A organização perceptiva, agrupa os subtestes de Completamento de Gravuras, Disposição de
Gravuras, Cubos e Composição de Objectos. A compreensão verbal, inclui os testes de Vocabulário,
Semelhanças e Compreensão. A aquisição de conhecimento agrupa os testes de Aritmética, Informação e
Código. A memória espacial é constituida pelo teste de Memória de Dígitos.
6 Nesta investigação os autores não aplicaram o teste de Memória de Dígitos, que nas investigações anteriores constituia um factor único. A distribuição dos restantes testes pelos três factores é igual
à verificada no estudo anterior (Brown e Yakimowski, 1987).
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1.2. O peso dos diversos factores
Outros investigadores analisam a importância dos diferentes factores na estrutura da inteligência dos sobredotados: ou seja, tentam saber se há aptidões ou
factores que se destacam.
O instrumento de investigação mais utilizado é a WISC (nas suas diversas
versões), pois as suas características compósitas são as mais ajustadas à metodologia
destes estudos. Basicamente tenta-se responder a uma questão: Qual é o perfil típico
que um sobredotado apresenta na WISC? Esse perfil é significativamente diferente
daquele que é apresentado pelas crianças de QI normal?
De um modo geral, podemos afirmar que o dado mais consistente, encontrado até ao momento, se reporta ao melhor desempenho dos sobredotados na
escala verbal (Bliesmer, 1954, cit. por Sternberg e Davidson, 1993; Henry & Wittman, 1981; Karnes e Brown, 1980; Mueller, Dash, Matheson e Short, 1984; Sapp,
Chissom & Graham, 1985; Schiff, Kaufman & Kaufman, 19817; Silver e Clamplit,
1990; Wheaton & Vandergriff, 1981; Wilkinson, 1993).
Relativamente às análises do scatter, os resultados são menos consensuais,
embora reunam convergência nalguns aspectos. Assim, Kaufman (1990), procedendo à análise de cinco investigações, verifica que os resultados mais elevados
aparecem nos testes de Compreensão e Semelhanças, enquanto os piores desempenhos são obtidos no Código, no Completamento de Gravuras e na Aritmética.
Com base nesses dados, e recorrendo ao sistema de Bannatyne8, Kaufman (op. cit.)
estabelece o perfil da criança sobredotada, que se caracteriza por: resultados mais
elevados no somatório dos testes de conceptualização verbal (Semelhanças, Vocabulário e Compreensão); logo a seguir, destaca-se o conhecimento adquirido (Informação, Aritmética e Vocabulário); depois, aparece a aptidão espacial (Completamento de Gravuras, Cubos e Composição de Objectos); por fim, com resultado
mais baixo, surge o conjunto dos testes agrupados no factor sequencial ou distractibilidade (Aritmética, Dígitos e Código).
Lucito e Gallagher, 1960, in Sternberg e Davidson (1993), ao examinarem os
perfis obtidos na WISC, verificaram que as crianças de QI superior —
comparativamente à sua média individual— tendem a apresentar escores mais elevados nas Semelhanças, Vocabulário e Informação.
Um estudo de Mueller et al. (1984) recorrendo a uma metodologia de me7 Importa referir que neste estudo os sujeitos eram sobredotados com dificuldades de aprendizagem.
8 Bannatyne (1974) fala-nos de quatro factores: conceptualização verbal (Semelhanças, Vocabulário e Compreensão); aptidão espacial (Completamento de Gravuras, Cubos e Composição de Objectos); conhecimento adquirido (Informação, Aritmética e Vocabulário); factor sequencial ou distractibilidade (Aritmética, Dígitos e Código).

46

Crianças Sobredotadas: Estudos de caracterização

ta-análise, na qual se comparam os perfis do grupo normal e do grupo superior,
demonstra que os piores resultados no grupo dos sobredotados aparecem nos testes
de Aritmética e no Código.
Wilkinson (1993)9 constata melhores desempenhos nos testes de Semelhanças, no Vocabulário e nos Cubos. Os resultados mais baixos (comparativamente
à sua média individual) aparecem na Memória de Dígitos e no Código. No mesmo
trabalho, Wilkinson refere que as crianças sobredotadas não apresentam avanços
significativos em todas as áreas de desenvolvimento. Assim, cerca de metade da
amostra obtém resultados médios no teste de Memória de Dígitos (memória sequencial auditiva), Disposição de Gravuras e labirintos (raciocínio viso-sequencial),
Composição de Objectos (raciocínio viso-espacial) e no Código (coordenação visomotora). Há ainda uma pequena percentagem que apresenta um desempenho abaixo
da média nos testes de Memória de Dígitos e no Código.
Pessoalmente, pensamos que o conjunto dos resultados fornece pouca credibilidade à abordagem psicométrica, enquanto processo de descoberta da eventual
especificidade de funcionamento cognitivo do sobredotado (cf. Cap. 6). A reforçar a
nossa opinião, surgem os dados de diversas investigações, que demonstram a ausência de um perfil protótipo no grupo das crianças com QI superior a 130 (Mueller et
al., 1984; Hollinger e Kosek, 1986; Patchett e Stansfield, 1992). Nestes estudos,
verifica-se que o valor da dispersão dos resultados aumenta na mesma razão do QI
(quanto mais alto é o QI mais elevado é o valor do scatter)10.
Sumariando, diremos que o conjunto dos resultados das diferentes investigações psicométricas são inconclusivos no que respeita à especificidade da estrutura cognitiva dos sujeitos sobredotados. Pois, quer as análises factoriais, quer as
análises de scatter, apresentam uma grande labilidade de estudo para estudo, não
nos permitindo afirmar que os desempenhos dos sobredotados nos testes psicométricos são descritos por uma estrutura distinta de factores. No entanto, é importante
referir que essa disparidade poderá derivar de um artefacto metodológico, criado
pela diversidade de critérios na constituição das amostras de sobredotados e pelas
grandes variações nas suas dimensões. No que se refere ao primeiro ponto, verifi9 Numa amostra global de 456 sujeitos com QI igual ou superior a 120, o autor constituiu três
amostras distintas com base no QI. A amostra 1, é composta por sujeitos com QI entre 120 e 129. Na
amostra 2, são incluidos aqueles que apresentam um QI entre 130 e139. A amostra 3, agrupa as crianças
com QI igual ou superior a 140.
10 Este resultado, poderá ter uma dupla interpretação. Por um lado, significará que as crianças
sobredotadas apresentam um perfil de desenvolvimento irregular ou em bico de serra (cf. Terrassier,
1994). Isto explicaria alguns desajustamentos escolares que, por vezes, estes sujeitos manifestam, numa
instituição vocacionada para um desenvolvimento “normativo-regular”. A este propósito é importante
referir, que os estudos das décadas de 60 e 70 associavam os scatters elevados a certas perturbações escolares. Por outro lado, poderá ser um argumento favorável à hipótese dos talentos e denegar a sobredotação
intelectual geral.
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camos que as diferentes investigações fazem variar os critérios de sobredotação intelectual entre QIs de 120 e 140. Relativamente ao tamanho das amostras, verificam-se variações entre as duas dezenas e algumas centenas. Por último, o facto de
algumas investigações não utilizarem grupo de controlo, também condiciona a comparação, a generalização e a interpretação dos resultados.

2. As abordagens cognitivistas e de processamento
da informação
A inoperância das abordagens psicométricas, ao adoptarem uma perspectiva
sintética (baseada no escore de um determinado teste), incapaz de contemplar a
dinâmica dos processos subjacentes ao comportamento inteligente, faz surgir a partir
dos anos sessenta uma nova corrente de pensamento e investigação, que foca a sua
atenção no modo de funcionamento cognitivo.
Estas correntes, tomam como referência os modelos de processamento da informação e tentam descrever o modo de funcionamento da mente recorrendo à
analogia do computador (cf. Hunt, 1978). Ou seja, as pessoas podem diferir no
hardware (por exemplo, memória e velocidade de processamento da informação),
no software (conhecimento referente aos processos: estratégias, planos e procedimentos) e na database11 (conhecimento declarativo ou conhecimento referente aos
factos). A unidade básica de referência é a componente de processamento da informação e pretendem explicar a nível individual a realização do sujeito em
diferentes tarefas.
No estudo da inteligência, adopta-se uma perspectiva mais analítica, na qual
se dá especial relevo aos processos que levam a um determinado resultado (Sternberg, 1977; Sternberg, 1985; Sternberg e Davidson, 1993; Sternberg, 1993).
Reconhece-se que o estudo dos “pensamentos encobertos” e das representações internas são tão importantes como o estudo dos comportamentos observáveis. A forma
de avaliação distingue-se da psicométrica, pois baseia-se no estudo diferencial das
estratégias usadas pelos sujeitos para resolver um problema. Em termos metodológicos, recorre-se à decomposição da tarefa e à análise intensiva das suas componentes.
Sabe-se que algumas dessas componentes estão mais directamente relacionadas com
os processos de codificação da informação (visualização, sensação e memória a cur11 O hardware, são as estruturas físicas e fixas do sistema. Habitualmente, são descritas em termos fisiológicos e neurológicos: por exemplo, a rapidez de codificação ou a memória a curto prazo. O
software, representa os aspectos móveis, dinâmicos e variáveis do sistema: por exemplo, as estratégias de
resolução de problemas, os processos de controlo executivo, etc. A database, constitui o conjunto dos
conhecimentos adquiridos.
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to prazo ou memória de trabalho); outras envolvem os processos de transformação
da informação (recursos a estratégias aprendidas, a conteúdos e conhecimentos armazenados na memória a longo prazo); por último, há outras que implicam essencialmente os processos de elaboração da resposta (incluindo os aspectos cognitivos
de decisão e os mecanismos motores de resposta) (Almeida, 1988). Assim, para
além da nota global, esta metodologia dá-nos a possibilidade de proceder a uma
análise diferenciada da realização do sujeito e torna-se particularmente útil na
avaliação diagnóstica e de tratamento, ao permitir um conhecimento pormenorizado
das dificuldades ou das habilidades do indíviduo nas diferentes componentes da
tarefa. No âmbito da sobredotação, uma criança sobredotada poderá sê-lo num ou
em diversos aspectos do processamento da informação: seleccção das estratégias,
velocidade na execução da estratégia, eficácia na formação das representações mentais, etc. (Sternberg, 1993).
Neste contexto, os instrumentos de avaliação psicométrica tradicionais (escalas de inteligência) e os processos estatísticos de análise factorial, são substituídos
por uma metodologia experimental/laboratorial, em que as tarefas e as condições de
realização são deliberadamente concebidas para o efeito.
No âmbito das correntes cognitivistas e de processamento da informação, a
sobredotação é encarada como a capacidade de recuperar rapidamente a informação,
de organizar eficientemente o conhecimento e de se envolver em elevados sistemas
de análise e síntese. Tomando como referência o modelo de Campione (Campione,
Brown e Ferrara, 1982)12, diremos que o sobredotado será um sistema perfeito, no
qual se destaca uma eficiência operativa excepcional (memória e velocidade de processamento da informação), um software caracterizado pela flexibilidade no uso de
estratégias diversificadas e com processos de execução auto-reguláveis, através de
estratégias metacognitivas. Por último, o sobredotado terá um conhecimento de base
alargado: este pode ser encarado quer como sintoma, quer como determinante do
desempenho extraordinário.
No âmbito das correntes cognitivistas, as investigações são essencialmente
comparativas e, de um modo geral, podem assumir três formas distintas:
1-

Comparação de crianças com a mesma idade mental mas com idade
cronológica distinta. Ou seja, comparam-se os desempenhos das crianças sobredotadas (habitualmente crianças com QI superior) com os

12 No modelo de Campione, a arquitectura ou o hardware da cognição compreende três formas
de armazenamento da informação: registo sensorial, memória a curto prazo (STM) e memória a longo
prazo (LTM). Cada uma delas deve ser analisada em termos de capacidade, duração e eficiência. Para
Campione e Brown, 1978, a capacidade é o número de entidades que podem ser armazenadas na STM ou
na LTM. A eficiência operativa do sistema é representada pela velocidade de processamento de informação e pela capacidade de recuperar essa informação. A capacidade e duração não estão relacionadas
com a inteligência, sendo a eficiência o factor determinante do comportamento inteligente.
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das crianças mais velhas da mesma idade mental. Nestes estudos, procura-se saber como é que a sua aprendizagem, compreensão e organização
(managing) das tarefas cognitivas se assemelha ou difere. Os trabalhos
de Kanevsky e Rapagna (1990); Keating, (1975); Lempers, Block, Scott
e Draper (1987); Planche (1985); Zha, 1984, citado por Robinson
(1993); Webb (1974), constituem exemplos de investigação que adoptam esta metodologia comparativa.
2-

Num segundo grupo de estudos, comparam-se os sujeitos peritos (experts) com os principiantes de um determinado domínio e analisam-se as
diferentes formas de representação dos problemas e o modo como os resolvem (Chi, Feltovich e Glaser, 1981; Chi, Glaser e Rees, 1982; Kanevsky e Rapagna, 1990; Rabinowitz e Glaser, 1993).

3-

Uma terceira via de investigação, compara sujeitos da mesma idade
cronológica, uns com QI elevado, os outros com QI normal (Davidson,
1986; Kanevsky e Rapagna, 1990; Zimmerman e Martinez-Pons, 1990)
e observam-se as diferenças entre os dois grupos ao nível das diversas
componentes do processamento da informação. Neste domínio, habitualmente, as amostras são amplas e constituem-se com base nos escores
de QI. Nestas investigações analisam-se, sobretudo, as diferenças entre
a aprendizagem eficaz e a aprendizagem não eficaz. Tem-se verificado
que os bons aprendizes utilizam estratégias diferentes para resolver os
problemas (cf. cap. 6).

No domínio da sobredotação, o paradigma cognitivista ensaia explicações
causais (porque) e funcionais (como) para a ocorrência das diferenças individuais
entre os sobredotados e a população em geral. Os trabalhos orientados por esta corrente teórica podem agrupar-se basicamente em dois conjuntos. No primeiro grupo,
inserimos uma série de trabalhos que procuram explicar a maior eficiência operativa
dos sobredotados através da sua superioridade nos processos de codificação da informação. O segundo grupo, é constituido pelas investigações que exploram os processos de transformação da informação, em geral, e os processos metacognitivos em
particular.

2.1. A eficiência “perceptiva”
A hipótese da maior eficiência operativa dos sobredotados ao nível dos processos “perceptivos”, tem merecido a atenção de alguns investigadores. De entre
eles destacamos Cohn, Carlson e Jensen (1985); Dark e Benbow (1990); Hunt, Frost
e Lunneborg, 1973, 1975, citados por Borkowski e Peck (1986); Keating e Bobbit
(1978); Spiegel e Bryant (1978). Nesta corrente de investigação, defende-se que os
sobredotados se distinguem dos restantes sujeitos, nos processos de codificação da
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informação (visualização, sensação e memória a curto prazo ou memória de trabalho), apresentando uma maior eficiência “perceptiva”, que lhes permite um acesso
e recuperação mais rápidas da informação. Hunt (1978), por exemplo, considera que
a velocidade no acesso à informação da memória a longo prazo é um elemento fundamental do comportamento inteligente. Neste sentido, os sobredotados seriam, por
exemplo, superiores na velocidade de processamento da informação (Dark e Benbow, 1993; Sternberg, 1981a, 1982, 1986; Hunt. 1976, 1978; Keating e Bobbitt,
1978; Vernon, 1983). Neste contexto focam-se essencialmente as diferenças quantitativas ao nível do hardware (estruturas físicas).
Para avaliar a eficiência perceptiva podem usar-se diferentes tarefas, que —
pressupõe-se— apelam para a capacidade da memória de trabalho. Dessas estratégias, as mais frequentes são as tarefas de memorização imediata, nas quais se pede
ao sujeito para reproduzir uma série de itens (habitualmente números), na ordem em
que são apresentados. Um outro processo metodológico, consiste na análise de
tarefas que envolvem a velocidade de pesquisa, nas quais se procura medir a capacidade de manipular a informação contida na memória de trabalho. Um exemplo destas estratégias, consiste em apresentar ao sujeito uma série de números e, seguidamente, apresenta-se apenas um número, que ele deve indicar se pertence ou não à
série. De um modo geral, o aumento do tempo de resposta reflecte uma menor capacidade de acesso à informação contida na memória a curto prazo (S. Sternberg,
1965, citado por Dark e Benbow, 1993).
As investigações conduzidas neste domínio, reforçam a hipótese da eficiência
perceptiva como uma característica fundamental da sobredotação. Hunt, Frost e
Lunneborg, 1973 (in Borkowski e Peck, 1986) demonstraram que os grupos de aptidão elevada, quando comparados com os de aptidão baixa, apresentam desempenhos superiores em tarefas que envolvem o acesso e a manipulação da informação
a curto prazo. Resultado semelhante é obtido por Keating e Bobbit (1978), ao verificarem que as crianças de QI superior são mais rápidas do que as regulares nas
tarefas que envolvem a velocidade de pesquisa e são, também, menos afectadas pelo
tamanho da série.
Spiegel e Bryant (1978) referem um conjunto alargado de investigações,
cujos resultados sugerem que os sujeitos de maior aptidão intelectual processam
mais rapidamente a informação do que os seus pares de menor capacidade. Verifica-se, também, que as diferenças entre os dois grupos (QI mais baixo versus QI mais
elevado) se acentuam à medida que aumenta a quantidade de informação a proces-
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sar13. Os resultados da sua investigação (Spiegel e Bryant, op. cit.) vão no mesmo
sentido e sugerem que a velocidade de processamento de informação, seja ela feita
por medidas fisiológicas14 ou comportamentais, pode ser considerada um factor de
inteligência e/ou um indicador válido da capacidade intelectual.
Borkowski e Peck (1986), num estudo comparativo entre crianças sobredotadas (7 a 8 anos) e crianças da escola regular, verificam que as crianças sobredotadas armazenam uma maior quantidade de informação na memória a curto
prazo. Em sua opinião, este resultado reforça a hipótese da eficiência perceptiva
como uma característica fundamental da sobredotação.
O conjunto dos resultados parece não gerar dúvidas quanto à possibilidade da
velocidade no processamento da informação ser uma característica dos sujeitos sobredotados. Contudo, falta esclarecer se ela é apenas uma das muitas características
dos sobredotados, ou se protagoniza um papel mais decisivo no desenvolvimento da
capacidade excepcional, ao permitir, por exemplo, a formação de extensas bases de
dados. Por outro lado, estes resultados indiciam que a velocidade no processamento
de informação simples (indicador da capacidade de armazenagem da informação),
poderá ser usada como um indicador válido da aptidão intelectual. E, sendo assim,
os processos cognitivos superiores podem ser medidos através de tarefas elementares15, como os tempos de reacção. Este facto, poderá ter implicações no processo de
avaliação psicológica, legitimando o regresso à psicofísica de Galton ou o desenvolvimento da proposta electrofisiológica de Eysenck (cf. Eysenck, 1993).

2.2. A eficiência operativa ao nível do software
Esta corrente gerou um elevado número de investigações. Neste contexto,
procuram-se essencialmente as diferenças ao nível das estruturas móveis e
dinâmicas do sistema. Postula-se que os sobredotados se salientam nos processos de
transformação da informação: recursos a estratégias aprendidas, a conteúdos e
conhecimentos armazenados na memória a longo prazo; representação diferente dos
problemas; componentes metacognitivos superiores. Assim, estudam-se as variações
na representação dos problemas e as aptidões de insight (Dark e Benbow, 1993;
Sternberg e Davidson, 1983; Sternberg, 1985); defende-se a boa organização do
13 Refira-se que são tarefas com maior quantidade de informação, mas que todos os sujeitos de
ambos os grupos são capazes de resolver (cf. Spiegel e Bryant, op. cit.). Desta forma também podemos
concluir que os tempos de resposta a tarefas mais complexas apresentam um maior poder discriminativo.
14 Sobre este assunto, confronte mais adiante a abordagem neuropsicológica.
15 Dark e Benbow (1993) verificam que as diferenças na velocidade de processamento da informação variam de acordo com o tipo de estímulo (verbal ou visual, por exemplo), que por seu lado
reflectiria a hipótese de que a resolução das tarefas cognitivas mais simples (memorização imediata)
envolve o acesso a processos cognitivos mais elevados (representações).
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conhecimento de base (Chi et al., 1982; Pelegrino e Glaser, 1982; Rabinowitz e Glaser, 1993); explora-se o papel da metacognição16.
De um modo geral, os diferentes estudos revelam a especificidade dos sobredotados nas estratégias de aprendizagem e no modo de resolução dos problemas.
Essa singularidade do funcionamento cognitivo, traduz-se no conhecimento e uso de
um maior número de estratégias; na monitorização dessas estratégias; no dispêndio
de mais tempo na fase de planeamento (ou fase metacognitiva); focalização da
atenção nas características estruturais do problema, o que lhes permite identificar
facilmente a informação relevante e ignorar a informação irrelevante (detalhes de
superfície) (cf. por exemplo, Davidson, 1986; Sternberg e Davidson, 1983; Sternberg, 1986). Por outro lado, apresentam um conhecimento de base caracterizado por
uma ampla dimensão (grande quantidade de informação) e por uma arquitectura
específica, na qual se salienta uma rede bem organizada de laços associativos, que
faculta o uso de processos de comparação mais rápidos.
Do que ficou exposto, infere-se que nesta linha de investigação, a sobredotação intelectual é entendida fundamentalmente como uma superioridade nos
processos metacognitivos (Shore e Dover, 1987; Perleth et al., 1993). Consequentemente, a maioria da investigação envereda por esta via de estudo. De entre os
autores que consideram a metacognição como elemento teórico relevante para a
compreensão da sobredotação, destacamos: Borkowski (1985); Borkowski e Peck
(1986); Bouffard-Bouchard, Parent e Larivée (1993); Carr e Borkowski (1987); Jackson e Butterfield (1986); Sternberg (1981a, 1986); Shore (1986); Zimmerman e Martinez-Pons (1990).
Peck e Borkowski, 1983 (in Bouffard-Bouchard et al, 1993) num estudo
comparativo, entre estudantes sobredotados e estudantes regulares, demonstram que,
com um mínimo de treino, os alunos sobredotados aprendem melhor as estratégias
metacognitivas, aplicam-nas mais apropriadamente e transferem-nas mais facilmente para uma situação em que tenham de explicar essas estratégias a outra pessoa.
Uns anos mais tarde, os mesmos autores (Borkowski e Peck, 1986) abordam
um aspecto específico da metacognição —a metamemória— num grupo de crianças
sobredotadas e num grupo de crianças normais, com idades compreendidas entre os
7 e os 8 anos. Verificam que os sobredotados exibem um conhecimento metamnemónico superior, que se traduz, por exemplo, no conhecimento de um maior número
16 O termo metacognição foi “inventado” por Flavell em 1971. Mais tarde (Flavell, 1978) define-o como “Knowledge or cognition that takes as its object or regulates any aspect of cognitive endeavor” (Flavell, 1978, 4). Ou seja, metacognição é o conhecimento consciente que um determinado
sujeito tem sobre a sua “máquina cognitiva”: operações do sistema, suas capacidades e limitações. Esse
conhecimento dá ao sujeito a possibilidade de monitorizar, regular e avaliar o seu funcionamento cognitivo. Pressupõe-se que a metacognição desempenha um papel importante no modo como os sujeitos conduzem as suas actividades de aprendizagem ou na forma como constroem o conhecimento.
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de estratégias para relembrar a informação. Porém, em condições experimentais que
apelam ao uso espontâneo de estratégias metacognitivas apropriadas, os dois grupos
não se diferenciam. Ou seja, a superioridade dos sobredotados nos diversos aspectos
da metamemória (avaliada através de uma entrevista) não se traduziu no uso de
melhores estratégias numa actuação concreta. Tal resultado, algo inesperado, conduziu os autores a um segundo estudo, efectuado com as mesmas crianças, um ano
mais tarde. Nesta investigação pretendiam avaliar o uso de estratégias numa variedade de tarefas, comparando um grupo experimental (com treino) com um grupo
de controlo (sem treino). Os resultados indicam que os sobredotados (independentemente da condição experimental), com a sua memória superior, retêm mais facilmente as estratégias adquiridas, aplicam-nas sem necessitarem de instigação, modificam as estratégias apropriadamente fazendo face às novas solicitações da tarefa e
verbalizam melhor o seu conhecimento acerca dos processos cognitivos.
A investigação conduzida por Scruggs, Mastropieri, Jorgensen e Monson
(1986), reforça os resultados de Borkowsky e Peck (1986). Nela se demonstra que,
tanto os estudantes sobredotados, como os estudantes regulares, melhoram a sua
aprendizagem com o ensino de estratégias metamnemónicas, mas só os sobredotados se revelam eficazes na transferência dessas estratégias para uma nova tarefa.
Shi Jiannong, 1990, citado por Perleth et al. (1993), compara 30 crianças sobredotadas de uma escola especial com 30 estudantes de uma escola regular, com
idades de 10 e 11 anos. Constata que os sobredotados se destacam na aplicação de
estratégias mais eficazes, na melhor monitorização da memória e na superioridade
metamnemónica.
A superioridade metacognitiva dos sobredotados também é relatada por Robinson (1993), recorrendo às investigações de Moss e Strayer, 1990, e de Kanevsky
(1990). Moss e Strayer referem que as crianças sobredotadas apresentam estratégias
metacognitivas mais avançadas, que se traduzem num maior número de comportamentos de auto-observação e no uso de um leque de estratégias de aprendizagem
mais amplo. Kanevsky (op. cit.)—num estudo comparativo de crianças sobredotadas
com crianças mais velhas de QI médio— verifica que os sobredotados compreendem mais rapidamente as regras do jogo, aprendem com os seus próprios erros,
monitorizam o nível de dificuldade das tarefas.
Dover, 1983, citado por Shore e Dover (1987), demonstra que as crianças sobredotadas revelam superioridade nas tarefas de resolução de problemas, que se
traduzem num maior conhecimento dos processos de resolução, na exposição de um
maior número de soluções alternativas e no uso de aptidões de monitorização mais
eficazes.
Um estudo de Zimmerman e Martinez-Pons (1990), revela que os estudantes
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sobredotados recorrem com mais frequência a estratégias de aprendizagem auto-regulada.
Jackson e Butterfield (1986) em jeito de conclusão, após uma inventariação
de estudos sobre esta temática, afirmam que os resultados das diferentes investigações revelam evidências a favor do papel importante que a metacognição desempenha no comportamento inteligente excepcional.
Infelizmente, a nossa conclusão não pode ser terminante, pois há um número
—não desprezível— de investigações que revelam a ausência de diferenças significativas entre a metacognição dos sobredotados e a dos sujeitos com QI médio. Assim, por exemplo, Kontos, Swanson e Frazer (1984), não constataram diferenças na
metamemória das crianças sobredotadas e das crianças regulares, embora verifiquem
que as crianças sobredotadas são mais conscientes do papel desempenhado pelo
esforço. No mesmo sentido se orienta a investigação de Bouffard-Bouchard et al.
(1993). Estes autores, ao compararem os processos de auto-regulação usados pelos
“normais” e pelos sobredotados, numa tarefa de resolução de identificação de conceitos verbais, verificam que o tipo das estratégias usadas pelos dois grupos é muito
semelhante. Isto sugere que os sobredotados e os estudantes regulares possuem um
conjunto de estratégias cognitivas equivalentes para resolverem uma tarefa, mas que
os primeiros revelam uma maior eficiência no uso consistente dessas estratégias.
Sendo assim, a maior conclusão a retirar deste estudo, é a de que os estudantes sobredotados não se distinguem no uso de estratégias cognitivas específicas, mas sim
no esforço (persistência) que investem na tarefa. Portanto, os elevados desempenhos
obtidos pelos sobredotados não podem ser reduzidos à sua superioridade na aptidão
cognitiva, estando intimamente associados a componentes personalísticas.
Chatman e Williford, 1982 (in Shore e Dover, 1987), ao estudarem o
conhecimento e uso de estratégias cognitivas de estudantes sobredotados do 4º ano,
enquanto resolviam problemas, verificam que apesar de possuirem algum conhecimento metacognitivo, eles não o usam necessariamente da forma apropriada.
Dentro das correntes cognitivistas, o teórico que mais se tem destacado é
Sternberg, com o seu modelo triárquico da inteligência. Dentro deste modelo ele tem
vindo a construir uma teoria da sobredotação intelectual. Em nosso entender, trata-se
de uma teoria abrangente, pois além de tentar explicar o funcionamento cognitivo do
sobredotado, enquanto sujeito particular, reconhece a complexidade do processo e
fornece-lhe uma abrangência que ultrapassa as fronteiras do individual. Ao mesmo
tempo, oferece sugestões inovadoras para a identificação destes sujeitos (Sternberg e
Gardner, 1982; Sternberg e Davidson, 1983; Sternberg e Powell, 1983; Sternberg,
1985; Sternberg e Davidson, 1986; Sternberg, 1993).
Por este motivo, a análise da teoria triárquica da inteligência de Sternberg vai
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ter, já a seguir, um tratamento privilegiado na nossa exposição. Por uma questão
metodológica, expomos o seu modelo geral da inteligência e, simultâneamente,
destacamos as suas implicações no modelo que o autor propõe para a sobredotação.

2.3. O modelo de Sternberg
“(…) A gifted person is not gifted by virtue of
just high levels on one or more abilities, but also by virtue of the way these abilities interact
as a system.” (Sternberg, 1993, 202).

Ao longo de mais de duas décadas, Sternberg tem vindo a aperfeiçoar uma
nova conceptualização da inteligência, inserida no âmbito da sua teoria triárquica17.
É nesse contexto que ele apresenta uma teoria corolário da sobredotação intelectual
(Sternberg, 1981, 1983, 1985, 1986), na qual dá uma ênfase especial ao modelo do
pensamento intuitivo (insightfull thinking).
A teoria triárquica de Sternberg deve ser entendida como um sistema de
relações entre os indivíduos e o meio: “(…) theory of individuals and their relations
to their internal worlds, their external worlds, and their experiences as mediators of
the individual’s internal and external worlds” (Sternberg, 1985, 317). Esta teoria é
composta por três subteorias inter-relacionadas: a componencial, a experiencial e a
contextual. Cada uma delas, salienta um dos três aspectos centrais da inteligência, e
não a existência de três tipos diferentes de faculdades cognitivas. Ou seja, nesta perspectiva a inteligência individual é vista parcialmente em termos dos contextos em
que ocorre. A interrelação da inteligência individual com o ambiente, pode manifestar-se das mais diversas formas nas diferentes pessoas. Assim, por exemplo,
haverá pessoas que são muito hábeis em termos de funcionamento componencial
(com bons resultados nos testes de QI) e fracas em termos de perspicácia (aplicação
dos mecanismos mentais inteligentes no dia a dia).
2.3.1. A subteoria componencial

Na subteoria componencial, Sternberg relaciona a inteligência com o mundo
interno do sujeito. A inteligência é representada por uma aptidão geral, cujo estudo
se faz por recurso à análise dos processos que cada pessoa utiliza para tratar a informação. No âmbito desta subteoria, Sternberg especifica os mecanismos ou os
processos mentais responsáveis pela aprendizagem, planificação, execução e
avaliação do comportamento inteligente. O elemento fundamental de análise da in17 Triarchic theory, no original.
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teligência é a “componente”18. De acordo com as suas funções as componentes podem dividir-se em três categorias: as metacomponentes, as componentes de realização e as componentes de aquisição de conhecimento. Entre elas estabelece-se uma
relação hierárquica, que é comandada pelas metacomponentes.
Na opinião de Sternberg, os testes psicométricos convencionais não respondem adequadamente à avaliação do comportamento inteligente, limitando-se à mensuração de algumas componentes, por exemplo, a memória e as aptidões de raciocínio analítico. Para colmatar essa falha, o autor propõe novas formas de avaliação,
cuja análise converge para os processos de resolução das tarefas e para a identificação das suas componentes.
2. 3.1.1. As metacomponentes

São processos cognitivos de ordem superior, usados nas tarefas como elementos de planificação, monitorização e guias que auxiliam a tomada de decisão no
processamento de informação.
De acordo com Sternberg (1981a, 1985, 1986) os metacomponentes desempenham um papel importante na sobredotação e ele refere que as crianças sobredotadas se destacam no acesso e na aplicação de, pelo menos, seis metacomponentes:
1-

Reconhecimento do problema — quando confrontados com um problema, os sujeitos sobredotados seleccionam com mais facilidade os
problemas que devem solucionar;

2-

Produção das etapas necessárias para a solução do problema —isto é,
são mais eficientes na escolha do grupo de componentes adequadas para
solucionar o problema;

3-

Selecção das estratégias que devem ser usadas para resolver o problema
—parte-se do princípio de que a mesma estratégia tem diferentes graus
de eficácia nos diversos sujeitos; neste contexto o sobredotado identifica
mais facilmente a estratégia que lhe é mais favorável;

4-

Selecção do tipo de representação a usar no sistema de informação- pressupõe-se que as componentes e as estratégias não se combinam
no vazio, mas actuam sobre algum tipo de representação. O sobredotado

18 Na terminologia de Sternberg, a componente é um processo elementar de informação (PEI)
que opera nas representações internas de objectos ou símbolos (“A component is an elementary information process that operates on internal representations of objects or symbols”) (Sternberg, 1986, 225).
As componentes têm associadas três propriedades importantes: a duração, a dificuldade (probabilidade de
ser executada de uma forma errada) e a probabilidade de execução. As componentes também se podem
distinguir no nível de actuação. Assim, há componentes gerais, de classe e específicas. As primeiras
operam na realização de todas as tarefas de um dado universo. As componentes de classe, são utilizadas
num subconjunto de tarefas de um dado universo. São componentes específicas, quando intervêm numa
única tarefa dentro de um dado universo. A memória constitui um exemplo de uma componente.
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revela maior capacidade na escolha do tipo de representação que melhor
se ajusta ao seu modo de funcionamento cognitivo;
5-

Selecção das componentes mais eficazes para a solução dos problemas
—Sternberg defende que os recursos de cada indivíduo são limitados e
que as tarefas com que se defronta são complexas: o sobredotado, quando confrontado com um problema, revela maior eficácia na selecção dos
seus próprios recursos;

6-

Solução guiada ou auto-dirigida —no processo de resolução dos problemas, o sobredotado distingue-se dos restantes na flexibilidade com
que modifica as suas estratégias ou condutas, ajustando-as ao problema
do momento.

Nos trabalhos de 1985 e 1986, Sternberg apresenta alguns resultados que corroboram as suas hipóteses. Assim, verifica que os estudantes sobredotados
reconhecem espontâneamente quais são as estratégias mais eficazes para a resolução
de um determinado problema, enquanto que os estudantes regulares só recorrem a
essas estratégias após o seu ensino e treino.
Para Sternberg, as metacomponentes supra referidas, são as que melhor
diferenciam os sobredotados dos grupos “normais”; no entanto, há outras metacomponentes que podem discriminar os dois grupos. O envolvimento das diferentes
metacomponentes dependerá da tarefa em apreço.
2.3.1.2. As componentes de realização

São os processos cognitivos usados na execução da tarefa (estratégias de
resolução do problema). Em termos hierárquicos, são elementos subordinados das
metacomponentes e executam as directrizes fornecidas por estas.
Sternberg (cf. Sternberg e Gardner, 1983) fala-nos de sete componentes de
realização aplicadas à resolução dos problemas de natureza indutiva19:
1-

Codificação (encoding), implica pelo menos dois processos, a percepção
do estímulo (com armazenagem dos elementos mais relevantes na
memória a curto prazo) e o acesso à informação relevante na memória a
longo prazo de modo a interpretar o estímulo;

2-

Inferência, refere-se à capacidade de estabelecer relações num determi-

3-

Organização ou estabelecimento de correspondências (mapping), con-

nado campo em que existem objectos;
siste em descobrir relações entre relações, por exemplo, entre diferentes
analogias;
4-

Aplicação, é o processo mediante a qual se extrapola a regra induzida
para situações novas. A informação recolhida num domínio é transferida

19 Inicialmente, Sternberg aponta seis componentes. Mais tarde (Sternberg & Gardner, 1983),
apresenta as sete componentes que enunciamos.
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para o outro domínio, facultando a possibilidade de fazer previsões
acerca do que sucederia no segundo domínio;
5-

Comparação, faculta a comparação das diversas opções de resposta com
o novo conceito extrapolado e permite determinar qual é a melhor
opção;

6-

Justificação, recorrendo a esta componente o sujeito pondera todas as
opções viáveis, e não havendo uma solução exacta selecciona e justifica
a solução mais próxima;

7-

Resposta, após os passos anteriores, o sujeito dá a sua resposta.

O estabelecimento de correspondências (mapping) e a justificação são componentes optativas, enquanto que as restantes têm um carácter permanente.
Na opinião de Sternberg, as componentes de realização podem ser elementos
distintivos importantes entre a sobredotação e a capacidade cognitiva regular. A
superioridade dos sobredotados deverá fazer-se sentir na execução rápida e eficaz
das componentes de realização.
2.3.1.3. As componentes de aquisição (knowledge-acquisition)

São os mecanismos cognitivos usados para aprender nova informação (retenção), recordar a já existente e transferir o novo conhecimento para outros contextos. Neste domínio, Sternberg fala-nos de três componentes importantes para a aquisição do conhecimento processual e declarativo, que virtualmente se podem aplicar
a todos os domínios:
1-

Codificação selectiva, permite o reconhecimento da informação rele-

2-

Combinação selectiva, possibilita a construção de uma nova estrutura de

vante no seio da irrelevante;
conhecimento, ao proceder à combinação das diferentes peças da informação numa totalidade internamente coerente;
3-

Comparação selectiva, é um processo através do qual se recupera a informação anterior e se relaciona com a informação agora adquirida.

Para avaliar o papel das componentes de aquisição na inteligência, Sternberg
(1986) utilizou como tarefa de estudo a aprendizagem do Vocabulário. Os resultados
da investigação demonstram que a maioria do Vocabulário se aprende em contexto
diário (livros, jornais, etc.) e verifica que as pessoas mais inteligentes são as que
usam melhor o contexto para extrair o sentido das palavras.
2.3.2. A subteoria experiencial

Trata-se de uma subteoria de duas facetas, na qual Sternberg relaciona a inteligência quer com o mundo interno, quer com o mundo externo do sujeito. Nesta
perspectiva, a inteligência é sobretudo uma aptidão para aprender e pensar dentro de
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novos sistemas conceptuais20. Neste sentido, a inteligência compreende duas
grandes componentes: a capacidade de lidar com a novidade e a capacidade de automatizar o processamento da informação. No âmbito desta subteoria, a inteligência
implica um determinado grau de experiência e a aplicação dos processos cognitivos
a tarefas ou situações particulares que, de alguma forma, constituem novidade para o
sujeito. Num certo modo, inclui o aspecto criativo da inteligência e aquilo que
Sternberg denomina por aptidões de insight (insight skills). Trata-se de aplicar as
componentes cognitivas, adquiridas em experiências anteriores, a situações que
apresentam algumas características novas.
É no âmbito da subteoria experiencial, que Sternberg (1982, 1986), formula
(conjuntamente com Janet Davidson) teoricamente o seu conceito de sobredotação,
mais conhecido por modelo de pensamento intuitivo (insightfull thinking) (cf. também, Davidson, 1986; Davidson e Sternberg, 1984). Neste modelo, as aptidões de
insight aparecem como uma das formas privilegiadas de explicar a sobredotação. O
verdadeiro sobredotado será aquele que, ao longo do seu percurso de vida, apresenta
grandes insights intelectuais. Como argumento a favor do seu modelo, Sternberg e
Davidson referem que um número muito significativo dos grandes feitos intelectuais
(descobertas científicas, obras literárias e filosóficas), envolveram mais os insights
do que o QI ou a capacidade de processar rapidamente a informação. Adicionalmente, a hipótese do insight permite construir uma teoria mais abrangente da sobredotação, pois pode aplicar-se a um amplo conjunto de domínios (desde a matemática, à literatura, passando pela pintura). Para Sternberg (1985), uma teoria do
talento que se afirme geral, deve ultrapassar os limites de um único campo de
conteúdo.
No entanto, convém referir que no âmbito desta teoria, o insight não deve ser
interpretado no sentido que lhe confere a teoria gestáltica (Davidson, 1986). Ou seja,
o insight não é um flash de inspiração acidental num processo normal de pensamento. Pelo contrário é um fenómeno cognitivo elaborado que envolve três processos
cognitivos básicos: a codificação, a combinação e a comparação selectivas. Quer
isto dizer, que os insights são casos especiais de componentes de aquisição (da subteoria componencial) aplicados a situações novas (subteoria experiencial) de um
modo inventivo, ou que pelo menos não é óbvio para a maioria das pessoas.
1-

Codificação selectiva, o insight ocorre quando num determinado estímulo, ou num conjunto de estímulos, nós vemos algo que não é obvio. Envolve a escolha cuidadosa da informação relevante ou a separação da in-

20 “(…) Intelligence is not so much a person’s ability to learn or think within conceptual systems that the person has already become familiar with as it is his or her ability to learn and think within
new conceptual systems, which can then be brought to bear upon already existing knowledge structures”
(Sternberg, 1981, 4).
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formação irrelevante da relevante. Geralmente, os problemas apresentam um conjunto alargado de informação, e só alguma é relevante para a
solução do problema. Como exemplo brilhante de uma codificação selectiva de insight, Davidson (op. cit.) apresenta a descoberta da penicilina por Fleming.
2-

Combinação selectiva, o insight ocorre quando se resolve o problema através da combinação de diferentes elementos, que aparentemente não
estão relacionados. Nestas situações, todos os elementos necessários para resolver o problema estão presentes, e a dificuldade reside em encontrar a combinação óptima das diferentes peças da informação relevante.
Os dados da informação podem combinar-se em muitos sentidos, mas
apenas um será excelente. O conjunto ou resultado final pode não ter
Semelhanças com as partes. Como protótipo deste insight, Davidson
(ibidem) refere a teoria da evolução das espécies de Darwin.

3-

Comparação selectiva, o insight ocorre através da comparação da informação nova com a informação adquirida no passado. O uso de
analogias, metáforas e modelos ajudam a resolver os problemas. A informação nova tem algumas Semelhanças com a informação anterior e
recorremos a esta para compreender a primeira. Como exemplo deste insight, Davidson (1986) apresenta a descoberta do anel do benzeno feita
por Kekulé.

A subteoria experiencial também gera implicações na mensuração da inteligência excepcional. No seu âmbito, concebem-se metodologias de avaliação
diferentes das habituais, particularmente úteis para o diagnóstico da sobredotação.
Trata-se de tarefas “desenquadradas” (“nonentrenched”) (Sternberg, 1981b, 1982b),
no sentido de que requerem tipos de processamento da informação que vão para
além da experiência habitual das pessoas. São tarefas que implicam simultâneamente o uso de comportamentos automatizados e que exigem resposta à novidade. A
estas tarefas dão o nome de Problemas de insight (Insight Problems)21.
A testagem da teoria do insight para a sobredotação, ocorreu, entre outros estudos, em 1984 (Davidson e Sternberg, 1984; cf. também, Davidson, 1986). Para a
constituição das amostras, consideraram-se como critérios de sobredotação um
escore de QI igual ou superior a 140, os resultados nos Testes de Criatividade de
Torrance, as recomendações dos professores e as informações dos pais. Para avaliar
o insight utilizaram três instrumentos com problemas verbais e com problemas matemáticos. Além dos problemas de insight, ainda administraram uma bateria que
21 Como modelo de um problema de insight, apresentamos o exemplo fornecido por Davidson:
“Se na tua gaveta tiveres meias pretas e meias castanhas, misturadas num ratio de 4 para 5, quantas meias
tens tu de tirar para fora de modo a constituires um par da mesma côr?” (Davidson, 1986, 207). São problemas pouco definidos e cuja resolução requere um maior envolvimento do sujeito, no sentido de que este
tem de reformular o problema e proceder a uma pesquisa mais exaustiva da informação.
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inclui os problemas mistério (mystery problems), os problemas de raciocínio indutivo (inductive reasoning problems) e os problemas de raciocínio dedutivo (deductive
reasoning problems). Os resultados obtidos confirmam as previsões da teoria: as
estratégias de codificação, combinação e comparação selectivas22 têm um papel importante na resolução dos problemas de insight e discriminam o grupo dos sobredotados do grupo de controlo.
2.3.3. A subteoria contextual

No âmbito da subteoria contextual, a inteligência de um sujeito particular é
relacionada com o mundo externo em que ele se insere. O comportamento inteligente só pode ser integralmente compreendido dentro de um dado contexto cultural.
Desta forma, Sternberg, assume a relatividade do conceito de comportamento inteligente de acordo com o tempo e/ou local em que o indivíduo se inscreve.
Nesta acepção, o comportamento inteligente é definido em termos de uma
acção dirigida que visa a adaptação ao meio envolvente. Esta definição de inteligência inclui três processos que se relacionam de uma forma hierárquica: adaptação,
selecção e modelagem. Em conjunto constituem a inteligência prática, cujas
aplicações se manifestam nos contextos diversificados do quotidiano. Numa
definição de inteligência contextual devem estar presentes os seguintes traços ou
características (Sternberg, 1986, 235):
1-

Pertinência, apela para a relatividade do conceito de inteligência de
acordo com o meio em que se insere o indivíduo. A inteligência de um
americano não poderá ser legitimamente avaliada em termos de
adaptação a uma tribo africana;

2-

Intencionalidade, a inteligência é propositadamente dirigida para metas

3-

Adaptação, o sujeito trata de se adaptar ao ambiente em que se encontra.

definidas;
Quando as circunstâncias são adversas, deve procurar alternativas ou
saídas para a sua situação;
4-

Modelagem (shaping), o sujeito inteligente tentará moldar o ambiente de
modo a aumentar o seu ajustamento;

22 Por exemplo, para avaliar o papel da comparação selectiva na resolução dos problemas de insight, foram apresentados problemas em quatro situações experimentais distintas: 1) apresentação dos
problemas sem exemplos introdutórios que expliquem a lógica da sua resolução; 2) apresentação dos
problemas acompanhados de exemplos, mas sem informação relevante; 3) apresentação dos problemas
com exemplos e com informação relevante, embora limitada; 4) apresentação dos problemas com exemplos e com muita informação relevante. De um modo geral, verifica-se que os desempenhos dos dois
grupos vão melhorando à medida que se fornece mais informação. Porém, constata-se que o grupo de
controlo beneficia sempre da quantidade de informação que vai sendo acrescida, traduzindo-se no aumento constante do seu desempenho médio: 1.44 < 2.92 < 3.64 < 4.67. Por seu lado, o grupo dos sobredotados beneficia sobretudo com a fórmula dos exemplos, assistindo-se a um aumento muito grande do desempenho média, na passagem da situação experimental 1 para a situação experimental 2: 1.82 < 4.60 <
5.0 > 4.91. A introdução de muita informação relevante na passagem da situação experimental 3 para a
situação experimental 4, produz uma ligeira quebra no desempenho do grupo experimental.

62

Crianças Sobredotadas: Estudos de caracterização

5-

Selecção, a inteligência implica a selecção dos ambientes. Quando a
adaptação não é possível a pessoa pode seleccionar um ambiente alternativo no qual pode, potencialmente, conseguir um melhor ajustamento.
Este aspecto deverá ser considerado particularmente relevante na escolha profissional dos sobredotados.

Dentro da subteoria contextual, a sobredotação pode ser entendida como a
superioridade na adaptação ao meio, conseguida através da modelagem e selecção
adequadas. “The outward manifestation of giftdness is in superior adaptation to
shaping of and selection of environments” (Sternberg e Davidson, 1986, 9). Essa
“adaptação superior” pode ser conseguida de numerosas maneiras e diferir de uma
pessoa para a outra.
A subteoria contextual também gera algumas implicações na avaliação do
comportamento sobredotado. Nesta subteoria, pretende-se analisar o modo como se
desenvolve a inteligência quando tem de operar em situações de vida real e contemplam-se variáveis situacionais, frequentemente ignoradas nas teorias da inteligência.
Por exemplo, analisa-se o modo como as interrupções, as distracções, os contratempos ou a tensão emocional influem no desempenho cognitivo. Como medida de inteligência contextual, Sternberg (1986) propõe o conhecimento tácito, que poderá
ser uma boa medida do êxito profissional.
Resumindo, a combinação das três subteorias fornece amplas bases para a caracterização e compreensão do comportamento inteligente excepcional. Dá-nos,
também, indicações preciosas para a avaliação do comportamento cognitivo do sobredotado.
Dentro desta teoria, a sobredotação intelectual é definida em relação a três
domínios e a cada um deles poderá corresponder um tipo particular de sobredotação
(Sternberg e Davidson, 1985; Sternberg, 1986; Bravo, 1994):
1-

Sobredotação analítica23, envolve a capacidade de dissecar um problema e compreender as suas partes. Refere-se aos aspectos intrínsecos
do funcionamento cognitivo do indíviduo e comporta a superioridade ao
nível dos processos mentais. Estes incluem as metacomponentes, as
componentes de aquisição de conhecimento e o funcionamento intuitivo
(insightful functioning). Alguns destes aspectos podem ser medidos pelos testes convencionais, que apresentam problemas claramente
definidos e apenas contemplam uma resposta certa;

2-

Sobredotação sintética24, compreende a habilidade de insight, intuição,
criatividade ou adaptação a novas situações. Refere-se ao grau de experiência e aplicação dos processos cognitivos a tarefas ou situações

23 Pensamos que neste tipo de sobredotação, Sternberg se refere essencialmente à sobredotação
académica ou sobredotação intelectual geral.
24 Será o equivalente da sobredotação orientada para a produção criativa.
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particulares. Envolve a aptidão para lidar com a novidade ou para automatizar eficazmente o processamento da informação;
3-

Sobredotação prática, envolve a aplicação das aptidões analíticas e de
síntese nas situações pragmáticas do quotidiano. Nesta categoria de sobredotação, o domínio de referência é contextual ou externo ao indíviduo. Nele se define aquilo que poderá ser considerado inteligente num
determinado meio social. Envolve a adaptação, a selecção e a modelagem do ambiente e será considerado sobredotado aquele que consegue
um melhor ajustamento ao contexto (contextual fitting).

Por último, convém anotar que o mesmo sujeito pode apresentar sobredotação em um ou mais aspectos da inteligência. De um modo geral, poderemos
dizer que, no âmbito desta teoria, o sobredotado é aquele que apresenta uma metacognição elevada e um extenso repertório de estilos cognitivos, que lhe permitem
flexibilidade e adaptabilidade sempre renovadas.
2.3.4. Análise crítica ao modelo de Sternberg

Numa apreciação global do modelo de Sternberg, podemos afirmar que ele
apresenta algumas vantagens, mas também comporta algumas limitações.
Nas vantagens destacamos:
1-

A apresentação de um conceito mais amplo do talento intelectual, que
questiona a sua interpretação unidimensional e lhe associa características personalísticas25. Na teoria triárquica, a sobredotação é um
fenómeno no qual convergem a criatividade, a motivação e a inteligência. Neste âmbito, faz sentido a distinção entre indivíduo esperto/rápido,
que pontua bem nos testes de inteligência geral, mas ao qual falta insight para resolver tarefas “desenquadradas” (“nonentrenched”) e aquele
que é perspicaz nas tarefas de insight, mas pouco apto no uso componencial. Este último poderia ser chamado criativo;

2-

O facto de Sternberg tentar construir um modelo geral da sobredotação
baseado no insight e explicando a sobredotação em diferentes domínios
(arte, ciência, política, etc.), atenua as disputas teóricas e práticas em
torno das noções de sobredotado e de talentoso. Ou seja, na base dos
diferentes talentos ou dos diferentes tipos de sobredotação, estará sempre um factor comum: o insight. Parece-nos, no entanto, que uma
abrangência explicativa tão diversa desse factor, também poderá ser
apontada como um aspecto negativo deste modelo, pois ao pretender
explicar tudo incorre no perigo de nada explicar;

3-

No âmbito das três subteorias emergem noções relevantes para a implementação de modelos complementares de avaliação da inteligência excepcional. De entre eles, destacamos o uso dos problemas de insight (in-

25 Essas características são particularmente salientes na subteoria contextual.
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sight problems) —cuja resolução não apela ao conhecimento prévio— e
a menor ênfase dada aos tempos de reacção. O que distingue a actuação
dos talentosos poderá não ser a rapidez, mas sim o manejo correcto do
insight. Por outro lado, neste modelo de avaliação será possível analisar
o tipo de estratégias usadas pelos indivíduos para resolverem os problemas; o modo como combinam as diferentes estratégias; o tempo gasto
em cada um dos processos; e, nalguns casos, o sistema de representações da informação (Sternberg, 1993).

De entre as limitações, salientamos:
1-

O fraco poder explicativo que este modelo apresenta para a sobredotação. Sternberg diz-nos que a base psicológica da sobredotação são
as aptidões de insight e descreve o processo. Porém, não nos explica a
natureza dos insights, nem nos diz porque é que eles ocorrem com mais
frequência nos sobredotados. Neste sentido, parece encaminhar-se para
uma definição fechada de sobredotação, baseada na suposição da inspiração divina do dom.

2- O carácter ambíguo das relações que se estabelecem entre as três subteorias.
3- A dificuldade em adaptar a metodologia de avaliação laboratorial (no sentido que requer uma análise minuciosa do desempenho do sujeito) que
propõe, a situações correntes de avaliação psicológica.

3. As abordagens neuropsicológicas
Os estudos de neuropsicologia26 no domínio da sobredotação, podem ser encarados como uma resposta às limitações explicativas inerentes quer às abordagens
psicométricas, quer às abordagens cognitivistas. Metaforicamente, diremos que estas
abordagens se ocupam essencialmente das “causas materiais” da sobredotação ou do
seu hardware biológico: configurações fisiológicas, neurológicas ou genéticas que
afectam o organismo. Para além das evidências empíricas que iremos apresentar ao
longo desta exposição, há também dados abonatórios indirectos que sugerem a existência de um substracto bioneurológico do talento. Dentre eles, salienta-se o fenómeno das idades críticas, cuja importância, na população geral, já é reconhecida na
26 Convém esclarecer que, tal como refere Damásio (1997, 72), o objecto da neuropsicologia
não é a topografia cerebral, mas sim o estudo das relações que se estabelecem entre as diferentes componentes das operações cognitivas e os sistemas neurais. Por outro lado, Damásio embora considere a especialização do cérebro como um dado irrebatível, refere: “podemos (…) dizer com segurança que não
existem “centros” individuais para a visão, para a linguagem ou ainda para a razão ou para o comportamento social. O que na realidade existe são “sistemas” formados por várias unidades cerebrais interligadas. Anatomicamente, mas não funcionalmente, essas unidades cerebrais são nada mais nada menos que
os velhos “centros” resultantes da teoria de base frenológica” (Damásio, op. cit., 34)
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aquisição de algumas competências específicas como, por exemplo, na definição da
lateralidade e que no domínio da sobredotação parece configurar-se na puberdade.
Na verdade, este período de desenvolvimento, marcado por grandes alterações hormonais que, presumivelmente afectam o cérebro, parece facilitar o desenvolvimento
do talento numa minoria e provocar o efeito oposto noutros casos (Winner, 1996).
No seio destas correntes, reacende-se com especial agudeza a velha, polémica e irresolúvel questão da natureza da inteligência (nature versus nurture)27. Neste
momento, as opiniões de diferentes investigadores (Freeman, 1997; Gardner, 1988;
Geschwind, 1983; Waterhouse, 1988) confluem na defesa de uma posição inatista
moderada, que reconhece a importância dos factores ambientais, mas que releva a
sua insuficiência etiológica. Isto é, defende-se uma base biológica (hereditária ou
não) para a sobredotação, porém considera-se que as capacidades excepcionais são
sempre o resultado das condições de um meio altamente estimulante e favorável
que, no mínimo, deve fornecer os materiais para a expressão do talento. Assim, independentemente da predisposição biológica, as aptidões excepcionais só poderão
manifestar-se se o sujeito for exposto a experiências facilitadoras de desenvolvimento das suas competências28. Os factores ecológicos, tanto podem operar negativa como positivamente.
Em termos cronológicos, podemos fixar em Galton as bases da abordagem
neuropsicológica da sobredotação. Mais tarde, Luria também se interessou pela investigação cerebral do talento excepcional testemunhado na sua obra de 1968 The
mind of the mnemonist . No entanto, o acontecimento histórico recente mais marcante reporta-se ao ano de 1984, data em que ocorreu a 1ª conferência sobre as bases
biológicas da sobredotação. Aqui se abordaram questões como as conexões neuronais nas células nervosas, os aspectos do desenvolvimento neural, os diversos
modelos genéticos e epigenéticos de expressão da sobredotação (Gardner, 1988).
Os avanços neste domínio ainda são escassos. Na opinião de Obler e Fein
(1988), este facto deve ser atribuido essencialmente ao percurso histórico da psicologia, que se revelou pouco favorável a esta via de investigação. Por um lado, devido à corrente behaviorista que deu pouco interesse à neurologia; por outro lado,
devido à psicometria que colocou no pedestal a inteligência geral e restringiu a investigação psicológica às populações normais, ignorando os talentos em domínios
específicos e os estudos diferenciais e desenvolvimentistas.
27 A este propósito, confronte o artigo de Neisser et al. no vol.51 (2) do American Psychologist,
intitulado “Intelligence: Knows and unknows”.
28 Diamond, Scheibel, Murphy e Harvey (1985) embora defendam o carácter inato da excepcionalidade, também assumem uma posição ambientalista. Para eles, os factores ambientais são decisivos,
podendo mesmo alterar o desenvolvimento do córtex cerebral. Como suporte de defesa para o seu ponto
de vista, apresentam dados de investigações que demonstram um aumento de células glia e de dendritos
nos cérebros de ratos criados em ambientes altamente enriquecidos (estimulantes).
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Neste âmbito, as investigações orientam-se fundamentalmente em dois sentidos, influenciadas pelas concepções teóricas dos investigadores em torno da unicidade ou multiplicidade da inteligência. Os primeiros, procuram a existência de um
substracto neurológico para a sobredotação intelectual geral e acreditam que ele se
traduz em diferenças regulares e sistemáticas na citoarquitectura, na neuroquímica
ou na organização morfológica diferenciada do cérebro sobredotado (Berent et al.,
1988; Busby e Pivik, 1983; Diamond et al., 1985; Eysenck, 1982; Eysenck e Barrett,
1993; Fischer, Hunt e Randhawa, 1978, 1982; Grubar, 1985a; Gasser, JennenSteinmetz e Verleger, 1987; Haier et al, 1988 in Eysenck e Barrett, op. cit.; Parks et
al., 1988). Um segundo grupo de investigadores, defende as inteligências múltiplas,
reconhece que o cérebro é um sistema altamente diferenciado, e determinam a especificidade neurológica para cada tipo de talento. Procuram saber se os diferentes
talentos específicos possuem representações neurológicas distintas, que se traduzem
em características estruturais e anatómicas que levam a uma organização funcional
peculiar (Gardner, 1983, 1996; Cranberg e Albert, 1988; Benbow, 1988; O’Boyle e
Benbow, 1990; O’Boyle, Alexander e Benbow, 1991; Schneiderman e Desmarais,
1988; Smith, 1988).

3.1. A neurofisiologia da sobredotação
Neste domínio procuram-se, sobretudo, dados neurofisiológicos que estejam
relacionados com as diferenças individuais na capacidade intelectual geral. A arborização dos neurónios corticais, as conexões interneurais e dendríticas29, os neurotransmissores, o metabolismo da glicose cerebral e a velocidade da condução nervosa30, constituem algumas das temáticas em apreço.
A metodologia adoptada é sobretudo comparativa e a casuística dos grupos
experimentais (sobredotados) é, na maior parte dos casos, constituída com base nos
escores de QI. Quer isto dizer, que se trata de casos de sobredotação intelectual geral
e com sujeitos em idade escolar.
Eysenck (1982, 1993) não duvida em falar de uma inteligência geral que tem
29 Coloca-se a hipótese de que o comprimento das estruturas dendríticas e o seu número de ramificações, apresentem uma relação directa com a capacidade intelectual do sujeito. Este postulado, sustenta-se nalguns dados de natureza clínica que revelam a diminuição das ramificações das estruturas dendríticas nos casos de demência senil. Por outro lado, há investigações que demonstram a presença de
estruturas dendríticas diferenciadas em zonas cerebrais específicas de acordo com a localização hemisférica. Por exemplo, a área linguística do hemisfério esquerdo, quando comparada com a sua congénere do
hemisfério direito, apresenta dendritos mais compridos (Scheibel, 1988, citado por Winner, 1996).
30 Subjacente a uma elevada capacidade intelectual estará um cérebro capaz de “trabalhar” mais
rapidamente. Esta ideia já foi exposta por Galton há um século atrás, quando tentou avaliar a inteligência
através da medição dos tempos de reacção a estímulos simples. Actualmente, é retomada, entre outros,
por Hans-Jurgen Eysenck.
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expressão directa na fisiologia cerebral. É nesse sentido que orienta as suas investigações. Segundo este autor, os processos mentais superiores reflectem o funcionamento correcto do sistema nervoso central e são as variações nesse funcionamento
que traduzem as diferenças na inteligência geral. Para Eysenck, os neurónios das
pessoas de QI elevado excitam-se mais rápido e eficientemente, e as pessoas mais
inteligentes cometem menos erros na transmissão da informação neurológica através
do cortex cerebral. Neste contexto, a velocidade e eficiência da condução sináptica
constituem as bases biológicas da inteligência.
Nas suas investigações, Eysenck (1982, 1987) constata que os tempos de
reacção em tarefas simples não diferem nos sujeitos de alta e baixa aptidão intelectual. Porém, quando as tarefas são mais complexas (envolvendo uma maior quantidade de informação) os dois grupos divergem acentuadamente. Este resultado revela, em sua opinião, a maior eficiência operativa do sistema nervoso central nos sujeitos de QI elevado. Outros elementos abonatórios para a sua hipótese (Eysenck e
Barrett, 1993) vai buscá-los às investigações de Berent et al. (1988); Haier et al.
(1988); Parks et al. (1988). Nestas investigações comparam-se as taxas de consumo
de glicose31 dos sujeitos de QI elevado e dos sujeitos de QI mais baixos, em actividades cognitivas diversificadas. Haier et al. (ibidem), usando como tarefa cognitiva a
forma avançada das Matrizes Progressivas de Raven, verificam que os baixos desempenhos estão relacionados com elevados índices de metabolismo cortical da glicose. Berent et al. (op. cit.) demonstram correlações negativas entre os escores no
teste da Memória de Dígitos da WAIS e as taxas metabólicas da glicose. Parks et al.
(op.cit.), com um teste de fluência verbal, chegam à mesma conclusão. Resumindo,
as três investigações revelam que os sujeitos de QI elevado, quando comparados
com os de QI baixo, requerem menos energia para resolverem eficientemente os
problemas. Desta forma, o hardware do sobredotado, não só é mais rápido e eficiente, como também é mais económico.
Os resultados da investigação de Gasser et al. (1987), convergem com os anteriores. Estes autores examinaram o espectrum de coerência32 do EEG nas várias
zonas cerebrais, em sujeitos de QI elevado e sujeitos de QI baixo. Verificam que os
valores elevados de coerência (sincronia da actividade cerebral) estão associados aos
QIs baixos. Ou seja, quanto mais elevado é o QI, mais diferenciada é a actividade
eléctrica nas diferentes zonas cerebrais. Resultado semelhante foi obtido por Fischer
et al. (1978, 1982) usando a técnica ERTL.
31 O consumo de glicose implicado numa determinada actividade, é considerado como um indicador do metabolismo cortical.
32 Refere-se à distribuição da actividade eléctrica (frequência e duração) nas diferentes zonas
cerebrais.
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Diamond et al. (1985) ao estudarem a citoarquitectura cerebral (percentagem
de células glia e ramificações neuronais) das áreas 9 e 39 do cérebro de Einstein,
verificam que a percentagem de células glia nos neurónios da área 39 era aproximadamente o dobro daquela que foi encontrada nos cérebros que serviram de controlo. Sendo assim, o génio de Einstein poderia ter uma explicação ao nível do funcionamento metabólico superior causado por um grande número de células glia —
numa área particularmente vocacionada para a integração da informação sensorial.
Ou seja, o maior número de células gliais, particularmente as macroglias (oligodendritos e astrócitos) poderão gerar uma maior velocidade de pensamento e a possibilidade de produzir um maior número de conexões inter-neuronais. Isto porque,
actualmente, sabemos que os oligodendrócitos produzem a mielina, cuja função é a
de isolar electricamente cada fibra, permitindo que o influxo nervoso através do
axónio se desloque a uma velocidade considerável. Enquanto os astrócitos, através
da sua função plástica, possibilitam o crescimento das sinapses33. Por estes dois
motivos, o número superior de células glia no cérebro de Einstein poderá reflectir
uma maior velocidade de pensamento e a existência de um maior número de conexões inter-neuronais, cuja acção conjunta gera um sistema cognitivo altamente eficiente.
Ainda no domínio da investigação neuropsicológica também se enquadram
os trabalhos sobre os comportamentos e padrões de sono da criança sobredotada.
Até ao momento, as evidências empíricas são em número reduzido e contraditórias.
Assim, no que se refere aos hábitos de sono, Freeman (1979), Louis e Lewis (1992),
Winner (1996) mencionam períodos de sono curtos e irregulares, enquanto Terman
(1925) constata períodos de sono mais longos. Outras investigações, relatam a importância dos padrões de sono e defendem que as crianças sobredotadas apresentam
períodos de sono paradoxal (REM) muito maiores. Também a este nível, os resultados divergem. Assim, um estudo de Busby e Pivik (1983), comparando seis crianças
sobredotadas com cinco crianças normais, revela que os sobredotados dormem em
média mais 20 minutos e que a densidade dos movimentos oculares durante o sono
REM é mais baixa. Os resultados de Grubar (1985a), comparando um grupo de sobredotados com um grupo de crianças normais, vão no sentido oposto34: maior
quantidade de ciclos REM (26% versus 20%) e maior densidade dos movimentos
oculares durante o sono REM. Estas duas características poderão explicar o seu
33 Além da sua função plástica (divisões e migrações celulares, crescimento das sinapses, etc.),
os astrócitos também se comportam como uma espécie de “células tampão” cuja função é manter a constância do meio ambiente químico dos neurónios, para isso reabsorvem o potássio liberto aquando da
actividade eléctrica nervosa (cf. Thompson, 1985; Vigneaux, 1991).
34 Em Maio de 1995 numa entrevista ao Le Figaro Magazine, o professor Grubar reafirma os
resultados obtidos no estudo de 1985.
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avanço cognitivo. Pois, por um lado a maior quantidade de sono paradoxal35 permite
uma maior receptividade às estimulações do meio, por outro lado, a presença de
altas frequências oculomotoras36 indica uma melhor capacidade de reorganizar a
informação.

3.2. A neuroanatomia da sobredotação e/ou dos talentos específicos
A investigação com talentos específicos, encontra-se bem documentada no
livro editado por Obler e Fein (1988). Nele se analisam os casos de talentos nos
mais diversos domínios. Assim, Benbow (1988a), O’Boyle e Benbow (1990),
O’Boyle et al. (1991), estudam os casos de talentos na matemática. Cranberg e Albert (1988) investigam os talentos no xadrez. Rimland e Fein (1988) observam os
casos de crianças autistas com aptidões espaciais superiores.
Gardner (1983, 1996) também se insere nesta corrente, ao defender a existência de sete inteligências distintas. A sua obra de 1996, na qual analisa a vida de sete
talentos em outros tantos domínios (cf. cap. 1) é elucidativa da sua abordagem teórica acerca do talento humano.
Neste domínio, a investigação também remete para o estudo da neuroanatomia cerebral, amplamente inspirada no conceito de modularidade da mente
de Fodor, 198337. As amostras, habitualmente, caracterizam-se por um menor
número de sujeitos e a casuística, na maior parte dos casos, restringe-se aos talentos
específicos de uma determinada área. A questão das assimetrias hemisféricas tem
sido a mais debatida.
3.2.1. Assimetria hemisférica

A questão da assimetria hemisférica e das suas implicações no comportamento tem sido uma das temáticas mais abordadas no domínio da neuropsicologia
(Geschwind e Galaburda, 1987; Hellige, 1990; Iaccino, 1993; Springer e Deutsch,
1994). Os estudos pioneiros de Roger Sperry e Ronald Myers na década de 50, e de
Michael Gazzaniga 1967 (Hellige, 1990; Springer e Deutsch, 1994), em doentes
hemicerebrais, cujo corpo caloso foi seccionado cirurgicamente, constituem o marco

35 Actualmente sabe-se que o sono paradoxal constitui uma fase crítica da memorização e da
aprendizagem. Filogeneticamente a sua quantidade aumenta e ontogeneticamente diminui progressivamente com a idade em todas as espécies animais. Desta forma, a taxa de sono paradoxal poderá ser
considerado como um índice pertinente da plasticidade cerebral.
36 Convém referir que a frequência dos movimentos oculares durante o sono paradoxal aumenta
gradualmente com a idade e postula-se que as altas frequências constituem um índice de organização e
maturação cerebral.
37 Fodor, V. A. (1983). The modularity of mind. Cambridge, MA: the MIT Press.
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de referência38, que renova o interesse por esta temática. A partir daí a investigação
com diferentes populações clínicas (por exemplo, de afásicos, amúsicos, disléxicos,
perturbados nas competências sociais) e normais (por exemplo, diferenças de género), tem vindo a revelar a importância da assimetria hemisférica em diversas manifestações comportamentais.
A assimetria comportamental mais óbvia nos humanos é revelada pela
preferência manual direita em, aproximadamente, 90% da população. Essa
dominância é extensiva ao pé, olho e ouvido direitos (Iaccino, 1993).
No cérebro, as assimetrias entre os dois hemisférios expressam-se ao nível
morfológico, anatómico, neuroquímico, na distribuição de especialização de funções
e no modo de funcionamento. Por exemplo, as assimetrias morfológicas entre os
dois hemisférios, verificam-se ao nível da cissura de Sylvius, nas regiões pré-frontais, no sistema venoso e no planum temporal (Springer e Deutsch, 1994).
No que respeita à diferente distribuição de funções, actualmente é quase consensual que o hemisfério direito é o responsável pelas aptidões não-verbais (por exemplo, espaciais), enquanto o hemisfério esquerdo será o “especialista” das aptidões
verbais (linguísticas). A integração do funcionamento será feita pelo corpo caloso.
Entre o conjunto de dados que suportam esta conclusão, referem-se habitualmente
os estudos comparativos entre sujeitos dextros e canhotos e as investigações sobre as
aptidões na língua materna. Assim, é um facto amplamente conhecido e aceite, que
em 95% dos adultos dextros a produção linguística é processada no hemisfério esquerdo, e apenas em 5% dos casos há uma dominância hemisférica cerebral direita
(Hellige, 1990; Lecours e L’Hermitte, 1979; Segalowitz, 1988, in Schneiderman e
Desmarais, 1988). Observa-se, igualmente, que as aptidões linguísticas no domínio
da língua materna, são muito mais restritas no hemisfério direito do que no hemisfério esquerdo (Millar e Whitaker, 1983; Schneiderman, 1986; Searlemann, 1977;
Zaidel, 1973, todos citados por Schneiderman e Desmarais, 1988).
Por agora, também se crê que as assimetrias hemisféricas se expandem aos
processos ou modo de funcionamento cognitivo39. Ou seja, para além de uma dis38 Springer e Deutsch (1994) fazem remontar as primeiras experiências de comissurotomia (no
entanto o corpo caloso não era seccionado na sua totalidade) à década de 40, levadas a cabo por William
van Wagenen, um neurocirurgião de Nova Iorque.
39Springer e Deutsch (1994) referem que o hemisfério esquerdo está associado aos seguintes estilos cognitivos: verbal, sequencial-temporal, analítico, racional, “pensamento ocidental”. Por seu lado, o
hemisfério direito distingue-se por um funcionamento não-verbal, viso-espacial, simultâneo, gestáltico,
sintético, intuitivo, “pensamento oriental”. As descrições da parte superior de cada uma das listas (verbal
versus não-verbal) têm recebido comprovação empírica. Primeiro com os doentes hemicerebrais, e depois
com a investigação na população normal. As outras características são indubitavelmente mais especulativas. Por exemplo, a distinção sequencial-temporal versus simultâneo/gestáltico é apenas reflexo de um
modelo teórico corrente, segundo o qual o hemisfério esquerdo tende a operar mudanças rápidas no tempo e a analisar os estímulos em termos de detalhes e características, enquanto que o direito opera sobre
relações de simultâneidade e padrões mais globais. Ou seja, o hemisfério esquerdo funcionará mais como
um computador digital, enquanto o direito opera como um computador analógico. Neste sentido, haverá
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tribuição de funções diferente, os dois hemisférios poderão apresentar dois modos
de funcionamento distinto que, no entanto, podem variar de acordo com os
diferentes aspectos e estádios de cognição (Benbow, 1986; Goldberg e Costa, 1981;
Hellige, 1990; Lewis e Harris, 1988; O’Boyle e Benbow, 1990; O’Boyle e Hellige,
1989; Semrud-Clikman e Hynd, 1990).
O hemisfério esquerdo apresenta um modo de funcionamento analítico e sequencial, compartimentado para as várias modalidades. Terá um papel preponderante na armazenagem e accionamento dos sistemas descritivos (estratégias cognitivas específicas) formados durante o processo de aprendizagem. Nele a informação
é processada através de áreas modulares específicas. Será dominante na análise e
classificação dos conhecimentos dentro dos esquemas existentes.
O hemisfério direito apresenta um modo de funcionamento holístico40 e terá
um papel predominante na apreensão de estímulos novos, ou seja na aquisição de
novos conhecimentos e de competências, incluindo a linguística (Goldberg e Costa,
1981; Hellige, 1990; Schneiderman e Desmarais, 1988; Semrud-Clikeman e Hynd,
1990). Assim, Bever e Chiarello, 1974, e Johnson, 1977, citados por Schneiderman
e Desmarais (1988) observaram uma activação cerebral eléctrica diferenciada em
dois grupos de sujeitos, um com treino musical e o outro sem treino musical. Nos
primeiros, verifica-se maior activação do hemisfério esquerdo, enquanto que os sujeitos sem treino musical demonstram a preponderância do hemisfério direito. As
investigações de Gordon e Carmon, 1976; Kallman e Corballis, 1975; Reynolds e
Jeeves, 1978; Spellacy, 1970, citados por Goldberg e Costa (1981), também fornecem dados que abonam em favor da dominância hemisférica direita durante a exposição a um estímulo novo (seja ele verbal ou não). Ao aumento da familiaridade
com o estímulo corresponde uma deslocação para o hemisfério esquerdo. Goldberg
e Costa (op. cit.) concluem que o hemisfério esquerdo é o principal responsável pela
comunicação intra-regional e o hemisfério direito terá mais conexões inter-regionais.
Para concluir, diremos que nenhum dos hemisférios é o responsável exclusivo por uma determinada tarefa. Actualmente, questiona-se a dominância do hemisfério esquerdo no funcionamento cognitivo e começam a surgir provas de que na
maior parte das tarefas os dois hemisférios agem em conjunto e complementam-se.
Esta posição é explicitamente assumida por Iaccino que, após a análise de vários
casos de perturbações neurológicas, refere: “…it seems that linguistic disturbances

dois cérebros com dois estilos cognitivos distintos? Perguntam Springer e Deutsch (1994, 200). Robert
Ornstein, 1970, descreve mais detalhadamente as características desta dicotomia.
40 Goldeberg e Costa (1981) propõem que o hemisfério direito tem mais áreas associativas e especializadas na integração intermodal.
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reflect greater lateralization in the left hemisphere and, conversely, visuospatial
(and other related) disorders show more lateralization in the right hemisphere. These specializations are more relative than absolute. In other worths, both brains can
be implicated in most functions, except that one side is more involved than the other
in the expression of those relevant behaviors” (Iaccino, 1993, 68).
Perante estes dados, fará sentido abordar a questão da assimetria cerebral nos
indivíduos sobredotados? Não se corre o risco de tratar a especialização hemisférica
em termos demasiado simplistas? Pois, como reconhece Hellige (1990), se existe
alguma relação entre a assimetria hemisférica e a aptidão cognitiva, ela é provavelmente complexa e subtil, tendo difícilmente poder explicativo ao nível das variações
normais da aptidão cognitiva. Porém, nos casos que saem fora dos parâmetros normais, poderemos reservar-lhe algum poder explicativo. Aliás, é isso que indiciam
algumas investigações levadas a cabo no seio de grupos especiais. Mais específicamente, a relação entre os padrões de organização cerebral e as diferenças individuais
na aptidão cognitiva são encontradas na literatura referente à dislexia (O’Boyle e
Hellige, 1989), na literatura das diferenças de género (Mcglone, 1980), nas formas
não-verbais de dificuldades de aprendizagem —por exemplo dificuldades nas competências sociais (Semrud-Clikman e Hynd, 1990).
A orientação do estudo da sobredotação para este campo deve-se a uma série
de factores, entre os quais, julgamos poder salientar a similaridade entre as características que habitualmente se apontam aos sobredotados (ver as situações holísticamente, possuir um raciocínio moral avançado e humor) e o modo de funcionamento que se atribui ao hemisfério direito (processamento holístico da informação).
Neste contexto, tende a inverter-se a tradicional liderança41 cognitiva do hemisfério
esquerdo sobre o direito e coloca-se a hipótese do sobredotado ter uma organização
hemisférica cerebral diferenciada, na qual se atribui um maior desenvolvimento ao
hemisfério direito ou uma distribuição bilateral de funções. Esta corrente de investigação é desenvolvida essencialmente por Camilla Benbow e colaboradores (Benbow, 1986, 1988a, 1988b; O’Boyle e Benbow, 1990; O’Boyle et al. 1991), tendo
como referência o modelo de Norman Geschwind.

3.2.1.1.O modelo de Geschwind

No domínio da neuropsicologia em geral, e da sobredotação em particular, o
41 Que se reflecte muito bem na nomenclatura tradicional alternativa usada para designar os dois
hemisférios: hemisfério dominante (esquerdo) e hemisfério menor (direito). Pensamos que este protagonismo do hemisfério esquerdo se deve essencialmente a dois factores: à identificação da linguagem com
os processos cognitivos superiores e aos primórdios da investigação neurológica que demonstram a associação entre as competências linguísticas e o hemisfério esquerdo.
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modelo de Norman Geschwind, concebido com a colaboração de Behan e Galaburda, é um dos mais conhecidos (Geschwind, 1984; Geschwind e Galaburda, 1985;
Geschwind e Galaburda, 1987). Trata-se de uma teoria geral de lateralização cerebral, na qual se considera que as assimetrias anatómicas cerebrais estão na base das
assimetrias funcionais. Postula-se que a estrutura anatómica cerebral individual pode
apresentar três formas distintas, que se expressam directamente na configuração do
planum temporal42: dominância direita, expressa por um planum temporal maior no
hemisfério esquerdo e surge em 65% da população; dominância esquerda, aparece
em 11% dos sujeitos, e nestes casos o planum temporal é maior no hemisfério
direito; por último, 24% da população apresenta uma organização hemisférica simétrica43. Posteriormente, 1987, Geschwind e Galaburda definem dois padrões
básicos de dominância hemisférica: o padrão de dominância standard (SDP —
standard dominance pattern) e o padrão de dominância anómalo (AD —anómalous
dominance). Este último é definido em função de três parâmetros: dominância manual atípica; dominância hemisférica atípica para a linguagem; dominância hemisférica atípica para as aptidões viso-espaciais.
No âmbito desta teoria geral da lateralização cerebral, podemos encontrar as
bases para uma teoria neuroanatómica da sobredotação. No seu seio, o talento poderá ser explicado no contexto de um modelo neuropatológico, que Geschwind e
Galaburda (1987, 65) designam por “neuropatologia das funções intelectuais superiores” (neuropathology of superior intellectual functions).
Geschwind et al postulam que sobre a influência de determinadas condições
do ambiente hormonal intra-uterino, pode assistir-se a um desenvolvimento diferenciado dos hemisférios cerebrais44. Esse fenómeno, seria provocada pela testosterona
na vida intrauterina45, subsequente à determinação das características sexuais
primárias do feto e ao início da circulação das hormonas fetais. Mais especificamente, sugerem que esta hormona masculina produz dois tipos de efeitos no desenvolvimento do feto: “Testosterone slows neuronal development of the left hemisphere,
while simoultaneously affecting immune development, and thus favoring later immune disorders” (Geschswind e Behan, 1982, in Benbow e Benbow, 1984, 483).
42 Trata-se de uma área do cortex cerebral na parte superior e posterior do lobo temporal que
contorna a cissura lateral. É considerada um centro importante para as funções linguísticas (fala) e para o
processamento da informação auditiva (Beaumont, Kenelealy e Rogers, 1996).
43 Uma investigação de Galaburda, em 1979 (in Obler e Fein, 1988), revela que os cérebros de
seis homens disléxicos apresentam o planum temporal direito e o planum temporal esquerdo do mesmo
tamanho. O que não acontece nas pessoas dextras, cujo planum temporal direito é invariavelmente mais
pequeno. No único cérebro feminino que fez parte do estudo não se verificou esse fenómeno.
44 Refira-se que a influência do ambiente hormonal no funcionamento cognitivo já tinha sido estudada por Reinisch, 1974 e Reinisch, Gandelman e Spiegel, 1979 (ambos citados por Benbow, 1988).
45 Para conhecer a influência da testosterona no desenvolvimento cognitivo, confronte Janowsky, Oviatt e Orwoll (1994).
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Esses efeitos podem ser devidos aos elevados níveis de testosterona, num ambiente
endócrino anómalo, ou fazem-se sentir por via de uma maior sensibilidade do feto a
essa hormona. Neste último caso, poderão estar envolvidos factores de ordem genética. A lentificação do desenvolvimento do hemisfério esquerdo traduz-se, através de
um processo compensatório46, num desenvolvimento hipertrófico do hemisfério
direito. Esse crescimento anormal, reflecte-se principalmente na região esquerda posterior do cortex cerebral, numa área que está associada ao planum temporal. O resultado final deste desenvolvimento atípico dos dois hemisférios, surge na dominância
cerebral direita que, na maior parte dos casos, se há-de reflectir numa preferência manual esquerda47.
Para além das implicações na assimetria hemisférica, a testosterona também
produziria alterações no sistema imunológico, ao interferir no desenvolvimento da
glândula do timo. Neste contexto, é previsível que as crianças sobredotadas
apresentem, com mais frequência, desordens imunológicas diversificadas (por exemplo, asma, eczema atópico e febre dos fenos). Geschwind e Galaburda (1987, 13)
relatam estudos de autores independentes (Frey-Wettstein & Craddock, 1970;
Warner, Szenberg & Burnet, 1962), feitos com animais, a demonstrar que a testosterona provoca atrasos no desenvolvimento dos orgãos responsáveis pelo sistema
imunológico.
Neste contexto, os autores prevêem um conjunto de associações entre o
canhotismo (enquanto índice mais imediato da dominância cerebral anómala) e as
perturbações imunológicas; entre o canhotismo e as desordens linguísticas (dislexia,
gaguez). No seu artigo de 1982, Geschwind e Behan iniciam a apresentação de dados que reforçam a sua hipótese. Assim, ao compararem sujeitos dextros com sujeitos esquerdinos, verificam que nos últimos há um maior número de desordens
imunológicas48.
Pelo facto dos fetos masculinos estarem expostos a graus mais elevados de testosterona49, também se espera que haja uma maior proporção de sujeitos do sexo mas46 Pressupõe-se que a diminuição do tamanho de uma determinada área do cortex cerebral poderá conduzir ao aumento da mesma área no hemisfério oposto e em áreas adjacentes àquelas que foram
debilitadas. Goldman-Rakic e Rakic em 1984 demonstram este fenómeno em fetos símios (cf. Cranberg e
Albert, 1988; Iaccino, 1991).
47 Cranberg e Albert (1988) relatam estudos de anatomia comparada dos cérebros de indivíduos
dextros e canhotos, nos quais se verifica que os sujeitos dextros revelam assimetrias cerebrais maiores,
que habitualmente se reflectem num maior volume de tecido no hemisfério esquerdo. Por seu lado, os
sujeitos canhotos tendem a apresentar cérebros mais simétricos, notando-se, por vezes, uma ligeira assimetria em favor do hemisfério direito.
48 Também verificam um maior número de dificuldades de aprendizagem e de enxaquecas nos
sujeitos canhotos.
49 Os níveis mais elevados de testosterona no ambiente hormonal do feto masculino, serão devidos à acção conjunta das segregações hormonais da mãe e do feto, pois este também possui as suas próprias segregações. Nos cérebros das raparigas, influenciados por menor quantidade de testosterona, o
hemisfério esquerdo desenvolve-se a bom ritmo, não sendo necessário um sobredesenvolvimento com-
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culino a apresentarem canhotismo, perturbações de ordem linguística (dislexia,
gaguez), autismo, perturbações imunológicas e outras desordens associadas a problemas de desenvolvimento no hemisfério esquerdo. Na sua obra de 1987, Geschwind
e Galaburda (op. cit.) inventariam um conjunto de investigações que demonstram as
associações esperadas pela sua teoria.
Não temos conhecimento de que os autores do modelo tenham concebido e
testado designs experimentais em amostras de sujeitos sobredotados, ou em grupos
com talentos especiais. Porém, isso não os impede de tentarem ajustar o seu modelo ao
domínio dos talentos. Basicamente a sua explicação é a seguinte: sobre a influência da
testosterona assiste-se a um padrão peculiar de desenvolvimento cerebral, que pode
ser acompanhado por alterações celulares, que tanto podem contribuir para a manifestação de dificuldades como para o aparecimento do talento. Assim, por exemplo,
quando o desenvolvimento do hemisfério esquerdo é lentificado e comprometido
por um défice, haverá transtornos nas competências linguísticas e poderá aparecer
um quadro de dislexia. Na sua forma extrema o efeito biológico da testosterona pode
originar os mono-sábios, cujas competências viso-espaciais extremamente elevadas
contrastam, assustadoramente, com a debilidade, ou mesmo ausência de competências sociais e linguísticas. Por outro lado, quando a testosterona atrasa o crescimento
da área posterior do hemisfério esquerdo, mas hiperestimula o desenvolvimento das
mesmas regiões corticais no hemisfério oposto (direito) e sem afectar as regiões corticais no hemisfério esquerdo, assistimos ao surgimento dos talentosos: “…When this
increase in size is marked, superior or even remarkable talents may develop”
(Geschwind e Galaburda, 1987, 65).
Numa interpretação directa destes argumentos, o modelo em análise apenas
permitiria explicar a sobredotação confinada às aptidões em que o hemisfério direito
está particularmente envolvido, por exemplo, o talento na matemática ou nas aptidões espaciais. No entanto, não contemplaria os talentos verbais. Geschwind e
Galaburda não abordam directamente esta questão, e o seu conceito de sobredotação
sugere equívocos. Porém, nos postulados que apresentam a favor da sua hipótese
referem que o canhotismo deverá ter uma alta incidência em todas os tipos de talento,
incluindo o verbal (Galaburda e Geschwind, 1987, 98). Esta poderá ser uma das
primeiras críticas que julgamos poder apontar a este modelo.
A segunda crítica, fomos retirá-la a McManus e Bryden (1991). Estes autores
ao fazerem uma análise do modelo de Geschwind, referem que se trata de um
pensatório do hemisfério direito (Geschwind e Galaburda, 1985). Para além dos fetos masculinos potencializarem maiores quantidades de testosterona no ambiente intra-uterino, há, também, outros factores,
como o tabagismo e o stress durante a gravidez, que podem provocar níveis elevados de testosterona
(Bakan, 1991, citado por Winner, 1996). Por último, talvez por razões de ordem genética, há fetos que
são mais sensíveis aos efeitos da testosterona.
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modelo muito geral, muito inclusivo e demasiado complexo para ser testado. Por
outro lado, os dados empíricos em que se fundamentam (determinação de associação
entre duas variáveis) são demasiado simplistas e requerem-se meios de investigação
mais avançados. Por exemplo, o papel atribuído à testosterona ainda não foi demonstrado. Os poucos estudos existentes sobre as relações entre dominância lateral e
níveis de testosterona no útero não suportam as previsões do modelo de Geschwind
(Winner, 1996).
Embora reconhecendo as limitações deste modelo teórico, julgamos que alguns dados da investigação com sobredotados, que aparecem sistematicamente na
literatura, podem ser interpretados no âmbito desta teoria. Concretamente, referimo-nos à maior percentagem de rapazes em certas áreas do talento, por exemplo na
música, no xadrez e na matemática. Adicionalmente, também se verifica que esses
mesmos grupos apresentam uma incidência superior de canhotismo (Cranberg e
Albert, 1988; Benbow, 1988). Encorajados por estes resultados (que no mínimo são
curiosos), um número restrito de investigadores nas áreas da sobredotação e do
talento enveredam por este tipo de pesquisa. De entre eles, destaca-se Camilla Benbow.

3.2.1.2. A testagem do modelo de Geschwind na sobredotação

Camilla Benbow e os seus colaboradores estudam, no âmbito do SMPY
(Study of Mathematically Precocious Youth) e do CTY (Center for the Advancement of
Academically Talented Youth), a precocidade intelectual extrema (Benbow e Stanley,
1980; Benbow e Stanley, 1983ab; Benbow, 1986; Benbow, 1988ab; O’Boyle e Benbow, 1990; O’Boyle et al., 1991). Fundamentalmente, estabelecem uma série de
ligações entre a sobredotação e os correlatos previstos pela teoria de Geschwind:
desordens imunológicas, o canhotismo, o sexo, e outros padrões comportamentais de
medida da assimetria hemisférica. A estes indicadores acrescentam a miopia, pois
em observações empíricas observam uma alta frequência de sujeitos com esta desordem50.
O postulado de base é o de que a performance das crianças sobredotadas
(particularmente as talentosas na matemática) seria devida a um maior “envolvimento” do hemisfério cerebral direito. Como veremos em seguida, a conjugação dos
dados das diferentes investigações fornecem alguma consistência a esta ideia. Embora Benbow vá interpretar os resultados no âmbito da bilateralização hemisférica
(1988) e não com a hipótese da dominância cerebral direita.
50 Notar que Karlsson em 1973 e 1975 já estuda as relações entre miopia e sobredotação (Genetic relationship between giftedness and myopia e influence of the myopia gene on the brain development).
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Num primeiro estudo (Benbow e Stanley, 1980) —produzido com uma
amostra de 9927 sujeitos de idades compreendidas entre os 12 e os 14 anos, todos
candidatos ao SMPY—, os autores verificam uma relação de covariância entre as
aptidões matemáticas prodigiosas, o canhotismo e as desordens do sistema imunológico, tal como é previsto pela teoria de Geschwind. A miopia também é uma característica que frequentemente surge associada.
Relativamente à distribuição da excepcionalidade de acordo com o género
(rapaz ou rapariga), no estudo de 1980 (op. cit.), referem que os resultados nos
escores verbais se distribuem uniformemente pelas duas categorias ao longo dos
diferentes anos do estudo. Ao invés, nas provas de matemática constatam-se grandes
diferenças em todos os anos do concurso, obtendo os rapazes, em média, um escore
mais elevado no valor de metade de um desvio-padrão.
Na investigação de 1983 (op. cit.) as diferenças persistem e aumentam nos
níveis de desempenho mais elevados, com as seguintes ratio rapaz/rapariga: 2.1 versus 1 para um escore ≥500 no SAT-M; 4.1 versus 1 no escore ≥600; 12.9 versus 1
para o escore≥700. Diferenças semelhantes foram encontradas noutros estudos, fora
dos EUA (Kelly, 1978; Stanley, Huang e Zu, 1986, in Benbow, 1988).
No estudo de 1986 (Benbow, op. cit.) com uma amostra extrema (top
1/10000) a correspondência é de 1 rapariga para 12 rapazes.
Benbow (1984) refere que todos estes resultados não podem ser atribuídos
apenas

a

factores

de

socialização

ou

ambientais,

contrariamente

ao

que defendem Fennema e Sherman, 1977; Fox et al, 197951.
No que se refere às desordens imunológicas e hormonais, Benbow (1986, op.
cit.) verifica que 53% das crianças extremamente precoces (com escores 1/10000 no
SAT-V e no SAT-M) manifestam alergias atópicas (symptomatic atopic disease).
Este resultado ultrapassa o dobro da incidência encontrada na população geral
(20-25%). Além disso, os estudantes extremamente precoces apresentam alergias
com muita mais frequência que os pais, irmãos e estudantes sobredotados em grau
moderado.
A manifestação de canhotismo também corresponde ao esperado. O estudo
de 1986 (Benbow, op. cit.), com a população do SMPY e do CTY, revela uma in51Benbow (1984) chama ainda a atenção, para o facto de a maioria dos estudos que defendem os
factores de socialização, terem sido feitos com amostras da população normal. Tal facto, não legitima a
aplicação dos mesmos princípios aos grupos especiais. No entanto, convém referir, que mesmo nesta
população especial, os factores culturais também se fazem sentir. Assim, em amostras asiáticas verificase que o ratio de rapazes e raparigas talentosas na matemática é de 4 para 1 e não de 12 para 1, como se
observa nas amostras ocidentais. Esta variação de resultados, poderá reflectir uma atitude mais empenhada das sociedades orientais no desenvolvimento do raciocínio matemático das raparigas (cf. Winner,
1996).
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cidência de canhotismo duas vezes superior à da população geral (15.1/7.2). Nesse
mesmo estudo, também constata uma alta percentagem de sujeitos com lateralidade
mista e familiares canhotos ou então dextros, mas com história de canhotismo (lateralidade invertida). No total, cerca de 50% dos sujeitos apresentam canhotismo, ou
lateralidade mista, ou são dextros com familiares canhotos, e conclui: “Because approximately half of the extremely precocious student exhibited signs of such bilateral representation, I proposed that bilateralization itself is associated with extreme
mathematical and/or verbal reasoning ability” (Benbow, 1988, 58).
A formulação da hipótese de bilateralização cerebral nos sujeitos que
apresentam uma aptidão superior no raciocínio matemático ou no raciocínio verbal,
contrasta com crenças anteriores, defensoras de que uma maior especialização dos
hemisférios cerebrais conduz a uma aptidão superior num ou noutro tipo de raciocínio (cf., por ex., Springer e Deutsch, 1994). Por outro lado, a hipótese da bilateralização tem um poder explicativo mais abrangente do que a hipótese da dominância
cerebral direita proposta por Geschwind, pois permite explicar tanto o talento verbal,
como o talento matemático.
Como prova adicional para a sua hipótese de bilateralização cerebral nos sujeitos com aptidões superiores, Benbow (1988), aponta alguns estudos (por ex.
Witelson, 1985) que revelam um corpo caloso mais volumoso (cerca de 11%, comparativamente aos sujeitos dextros) nas pessoas canhotas e com lateralidade mista,
sugerindo a possibilidade de uma comunicação inter-hemisférica mais eficiente. Um
outro dado abonatório é fornecido por Bradshaw e Nettleton (1983, in Benbow,
1988) ao referirem que a especialização das funções cognitivas nos dois hemisférios
tende a ser mais difusa nos esquerdinos do que nos dextros. Por exemplo, Hellige
(1990) aponta-nos o caso paradigmático da função linguística. Enquanto que em
95% dos sujeitos dextros há uma dominância do hemisfério cerebral esquerdo, e
apenas em 5% a dominância é no hemisfério cerebral direito, na população canhota
a especialização é mais variável, verificando-se que apenas em 62% dos casos o
hemisfério esquerdo é dominante, que em 19% a dominância pertence ao hemisfério
direito, e em 9% há uma bilateralidade de funções.
A maior incidência de miopia nas crianças sobredotadas, também é verificada
nas investigações de Benbow. Por exemplo, na investigação de 1984 (Benbow,
1984) verifica que os alunos com precocidade excepcional na matemática e no raciocínio verbal apresentam uma incidência de miopia muito superior à da população
normal. Assim, observa que 53% dos estudantes talentosos na matemática são míopes, e que essa percentagem aumenta para 75% quando se trata de talentos verbais.
Ambos os valores são bastante mais elevados do que os 15% apontados por Karlsson em 1975, para a população geral. É ainda importante registar, que ambos os
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grupos apresentam uma incidência de miopia muito mais elevada (com significado
estatístico) do que os pais, os irmãos e os sobredotados em grau mais moderado.
Verifica-se, também, que a idade de diagnóstico da miopia é extremamente baixa e
que a sua incidência é maior no grupo das raparigas e no grupo dos sobredotados
“verbais”.
O conjunto dos dados enunciados (número muito mais significativo de rapazes nos grupos de sobredotados na matemática; alta incidência de canhotismo e desordens imunológicas), reforçam as crenças de Camilla Benbow e colaboradores no
modelo proposto por Geschwind. Isto é, as crianças sobredotadas podem apresentar
uma organização cerebral específica que os diferencia das crianças normais. Na persecução de provas mais contundentes, desenvolvem uma série de estudos, que gradualmente se vão aperfeiçoando em termos de rigor metodológico, ultrapassando o
campo das meras frequências estatísticas.
Nas investigações seguintes, Benbow, em parceria com O´Boyle (O’Boyle e
Benbow, 1990; O’Boyle et al., 1991), desenvolve trabalhos que pretendem testar a
hipótese da representação bilateral ou hemisférica direita dos sobredotados, em
tarefas que envolvem as competências linguísticas e espaciais. Nelas aperfeiçoam a
metodologia, introduzindo tarefas laboratoriais e grupos de controlo.
No estudo de 1990, O’Boyle e Benbow (op. cit.) analisam o comportamento
de um grupo de sobredotados dextros e de um grupo de controlo com capacidade
intelectual média e dextros, recorrendo à técnica de audição dicótica52. Verificam
que o padrão típico de recepção de um estímulo linguístico através do ouvido direito
e processamento da informação através do hemisfério esquerdo (OD/HE) não é relevante no grupo dos sobredotados, contrariamente ao que acontece no grupo de controlo. Ou seja, o desempenho do grupo dos sobredotados sofre poucas variações em
função da condição experimental da apresentação do estímulo. O mesmo não acontece com o grupo de controlo, cuja performance varia em função da condição experimental53.
52 Trata-se de uma técnica introduzida por Kimura em 1961 e que, habitualmente, é utilizada para determinar a lateralização cerebral. Pede-se aos sujeitos que escutem duas mensagens diferentes mas
apresentadas simultâneamente, uma em cada ouvido. O sujeito terá de identificar aquilo que escutou.
53 Para clarificar esta situação, suponhamos, por exemplo, uma situação experimental 1 (percepção auditiva de um estímulo verbal através do ouvido direito) e uma situação experimental 2 (percepção auditiva de um estímulo verbal através do ouvido esquerdo). Na primeira situação (em que a
recepção do estímulo é feita pelo ouvido direito), teoricamente a mensagem é conduzida para o hemisfério esquerdo, sendo ele o responsável pelo processamento linguístico. Nesta situação, prevê-se que não
haja diferenças significativas entre os dois grupos na resolução eficaz da tarefa. Na situação experimental
2, postula-se que a mensagem é conduzida para o hemisfério direito, responsável pelo processamento da
informação viso-espacial (pelo menos para a maior parte dos sujeitos dextros do grupo de controlo).
Nesta situação, espera-se que o grupo de controlo apresente uma quebra significativa no seu rendimento,
pois a informação verbal foi conduzida para o hemisfério direito que não se encontra habilitado a trabalhar este tipo de informação. No grupo experimental (sobredotados) deve registar-se um desempenho
semelhante ao da situação experimental 1, ou haverá mesmo um desempenho ligeiramente superior, que,
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Reforçada a hipótese de que a bilateralidade ou o maior desenvolvimento do
hemisfério direito pode estar associado à precocidade intelectual extrema, O’Boyle
et al. (1991) conduzem uma investigação electroencefalográfica para determinar se
o padrão de activação hemisférica é diferente num grupo de rapazes talentosos na
matemática (n=6) e num grupo de rapazes de aptidão média em matemática (n=8).
Os resultados confirmam um maior envolvimento do hemisfério cerebral direito
durante o processamento da informação no grupo dos estudantes talentosos na matemática.
Outros resultados que consolidam a hipótese da bilateralidade defendida por
Benbow, são-nos dados pelos estudos de Fischer, Hunt e Randhawa, 1978, 1982 e
de Trout, Packwood e Wilson em 1976, citados por Eysenck e Barrett (1993). Em
todos eles se verifica que, num conjunto de sete parâmetros de eficiência neural, o
parâmetro de simetria hemisférica (avaliado pela actividade sincrónica entre os dois
hemisférios) é o único que revela correlações marginais com o QI. Também observam que as simetrias elevadas estão associadas a altas performances nos testes
cognitivos.
Sumariando, os resultados obtidos até ao momento fornecem evidências a favor de uma organização cerebral específica nos sujeitos sobredotados. Esta caracteriza-se-á por uma maior simetria hemisférica ou mesmo dominância cerebral direita,
que lhes permitirá um tratamento da informação mais holístico e eficiente. No entanto, convém alertar para a relatividade dos resultados obtidos pois, na sua maior parte
(cf. os estudos de Benbow), foram conseguidos com amostras exclusivamente masculinas e delimitados a uma área específica da sobredotação. Adicionalmente às
características das amostragens, há que questionar a metodologia de investigação
utilizada. Frequentemente, demasiado simplista para a complexidade da questão.

3.2.2. As diferenças no tamanho do cérebro

Ainda no domínio da neuroanatomia, há um conjunto de trabalhos que
abordam as relações entre os resultados obtidos em avaliações neurológicas
“grosseiras” e a inteligência superior. Neste tipo de investigação, retoma-se habitualmente a tradicional questão do tamanho do cérebro. Coloca-se a hipótese de que
a capacidade intelectual superior, registada pelos testes psicométricos, estará associada a uma maior quantidade de massa cerebral. Os estudos com medidas tradicionais, como o perímetro cefálico e o volume craniano (Jerinson, 1973; Broman e col.
1987; Lynn, 1989, 1990; Osborne, 1992; in Eysenck e Perleth, 1993), revelam cora verificar-se, denunciará a bilateralidade funcional hemisférica ou mesmo a dominância hemisférica
direita para as competências linguísticas.
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relações de 0.3, que sugerem uma relação positiva entre o QI e o tamanho do cérebro. Fisch et al., 1976, citado por Hallahan e Kauffman (1982), num estudo longitudinal de 2023 crianças, verificam que aos 12 meses de idade as crianças de inteligência superior apresentam um perímetro cefálico maior (com significado estatístico) do que as crianças de inteligência média. Referem, ainda, que essa medida
é o indicador mais precoce da inteligência superior. Willerman et al. (1991)
avaliaram o tamanho do cérebro de 40 estudantes universitários recorrendo à ressonância magnética (MRI). Os resultados revelam uma correlação de 0.35 entre o
tamanho do cérebro e os escores de QI.
No entanto, as provas em contrário também são numerosas. Os casos mais
paradigmáticos são, sem dúvida, os relatados por Gould em 198154 (in Fein e Obler,
1988). Aqui se testemunham os exemplos de alguns génios que apresentavam cérebros muito leves, enquanto que alguns deficientes mentais possuiam cérebros muito
pesados. Yeo, Thurkheimer, Raz e Bigler (1987) recorrendo à tomografia axial
computorizada também não confirmam a relação entre a inteligência e a massa cerebral.
Tal como conclui Winner (1996) não há dados suficientemente consistentes
para afirmar uma relação de covariância entre inteligência e tamanho do cérebro.

3.3. Conclusões
Até aqui, verificamos que a investigação neuropsicológica da sobredotação
se encaminha por duas vias metodológicas de orientações diferenciadas. Por um
lado, a investigação com a sobredotação intelectual geral, na qual adquirem grande
expressão a investigação da fisiologia e citoarquitectura cerebral. Na outra via, encontra-se a investigação da sobredotação inspirada nas correntes de modularidade da
mente e, sobretudo, confinada ao estudo de talentos em áreas específicas.
Lynn Waterhouse (1988), ao especular sobre um modelo neuroanatómico explicativo dos talentos, confirma a exequibilidade deste procedimento metodológico.
A sua hipótese é a de que os talentos têm origem num conjunto de aptidões que envolvem um elevado nível de perspicácia (agudeza) ou extrema sensibilidade sensorial (auditiva e visual), a par de uma capacidade de reconhecimento rápido e fácil
manipulação de padrões que envolvem representações visuais ou auditivas. Neste
sentido, todos os talentos terão em comum a aptidão de reconhecer, armazenar, reproduzir e manipular padrões complexos a partir das suas imagens visuais ou auditivas. Em termos de morfologia cerebral, a expressão do talento deverá traduzir-se
54 Gould, S. J. (1981). The mismeasure of man: New York, W. W. Norton.
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numa organização diferenciada e/ou mais extensa da junção temporal-parieto-occipital (cortex de associação sensorial ou cortex de associação polimodal). Nesta perspectiva, os talentos não constituem o extremo da distribuição normal da inteligência, pois apresentam uma constituição única, que os separa dos restantes indivíduos. As aptidões especiais são competências isoladas no repertório comportamental dos indíviduos. Elas resultam de acidentes fortuitos (mutação acidental) ou
de efeitos multigenéticos raros, que levam ao aparecimento de uma organização
singular do tecido cerebral em áreas particulares.
Por seu lado, a sobredotação geral (general giftedness) ou o QI elevado
deverá ter origem na citoarquitectura e metabolismo cerebrais, traduzida, por exemplo, na maior concentração de células glia e de dendritos. Essa singularidade poderá
ser global ou local e estará relacionada com a capacidade geral de aprendizagem e
com a memória. No entanto, uma limitação que frequentemente se coloca a estes
estudos, respeita à sua insuficiência etiológica. Ou seja, eles apenas nos revelam a
existência de uma singularidade morfológica no cérebro dos sobredotados adultos,
mas não nos dizem nada acerca das origens da sobredotação. Por exemplo, retomando o caso de Einstein, sabemos que o seu cérebro apresentava um maior número de
células glia, porém ficamos sem saber se ele nasceu com um maior número dessas
células ou se, pelo contrário, elas se multiplicaram em resposta às maiores necessidades metabólicas resultantes do seu intenso trabalho intelectual55.
Os avanços na tecnologia, em especial na electrónica (electroencefalografia e
imagiologia cerebral), colocam ao dispor dos investigadores meios de observação
cada vez mais sofisticados e com forte poder de resolução, que encorajam e tornam
promissora a investigação neuropsicológica. Técnicas como a ressonância magnética
(MRI— magnetic resonance imaging) e a tomografia por emissão de positrões
(PET— positron emission tomography)56, dão-nos informação pormenorizada da
anatomia e funcionamento do cérebro in vivo, permitindo, por exemplo, observar
quais são as áreas do cérebro que estão envolvidas numa determinada tarefa.

55 Ao contrário dos neurónios, cujo número não aumenta no cérebro adulto, as células glia podem multiplicar-se.
56 Os estudos através do PET incluem medidas do fluxo sanguíneo cerebral, taxas de utilização
de oxigénio, metabolismo da glicose, da dopamina, da serotonina, da acetilcolina, etc.
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4. As correntes desenvolvimentistas
“…Giftedness is not a chance event; it is not a
coincidental phenomena. There are early precursores, and possibly predictors, and definitely developmental and environmental aspects
to its emergence…” (Gottfried et al. 1994, 184).

Esta afirmação de Gottfried, expressa uma perspectiva desenvolvimental da
sobredotação, que marca uma ruptura teórica e metodológica com as perspectivas
psicométrica, cognitivista e neuropsicológica.
Do ponto de vista teórico, a sobredotação deixa de ser concebida como um
estado definitivo ou um “dom divino”, e assume-se como um fenómeno que vai
emergindo ao longo da vida. Trata-se de um processso de desenvolvimento onde
interagem o potencial cognitivo do sujeito, a motivação e o meio. Neste sentido, o
talento não é um traço estável, porque quer as capacidades individuais, quer as solicitações ambientais, produzem mudanças no desempenho individual (Csikszentmihalyi e Robinson,1986). Nesta corrente, os teóricos não encaram a sobredotação
como sendo apenas um traço cognitivo, mas sim como um conjunto singular e complexo de interacções entre o sujeito e um meio peculiar de suporte (família, sociedade) que ele próprio ajuda a criar, mas perante o qual tem apenas um poder limitado57. Ou seja, a sobredotação é o produto duma interacção de sistemas que envolvem a motivação, o afecto e a cognição, sendo também importante que haja uma
acomodação do meio às solicitações da criança para que ela desenvolva todo o seu
potencial. Caso essa conciliação não se faça, o desenvolvimento excepcional do sujeito pode perigar.
Um outro aspecto decorrente da perspectiva desenvolvimental, diz respeito às
alterações ou “metamorfoses” sofridas pela sobredotação ao longo da trajectória do
desenvolvimento individual. Quer isto dizer, que nos diferentes estádios de desenvolvimento ela se pode actualizar de diferentes modos e apresentar configurações
distintas. Neste sentido, a sobredotação na infância é um fenómeno diferente da sobredotação na idade adulta e uma criança sobredotada não será necessariamente um
adulto sobredotado ou talentoso. Para testemunhar este facto podem ser apresentados vários exemplos, nomeadamente nos domínios da música, da matemática, das
artes plásticas e dos desportos. Assim, Winner (1996) cita os casos de Eitan (criança
57 Quer isto dizer, que cada sujeito determina diferenças potenciais no seu ambiente (cf. Scarr e
McCartney, 1983), que necessariamente tem implicações no seu próprio desenvolvimento. Porém, o
indivíduo não pode ir para além dos limites impostos pela sua cultura. Assim, um potencial sobredotado
na música nunca se poderá tornar um talento musical se o meio não lhe fornecer os recursos e incentivos
necessários ao desenvolvimento desse potencial. Desta forma, os factores ecológicos têm um papel importante no acesso à excepcionalidade e a criança retira proveitos cognitivos e motivacionais se desde
muito cedo houver uma estimulação ambiental apropriada.

84

Crianças Sobredotadas: Estudos de caracterização

prodígio nas artes plásticas) e de William James Sidis (prodígio na matemática),
cujos desempenhos na idade adulta goraram grandemente o seu brilhantismo infantil. No entanto, o número daqueles que na idade adulta dão continuidade à sua
genialidade também não pode ser esquecido. Entre outros, destacamos os casos de
Norbert Wiener, Pablo Picasso, Mozart e Jean Piaget58.
Os trabalhos de investigação subsequentes à perspectiva desenvolvimentista,
também adoptam uma metodologia de investigação que contrasta com a das
abordagens anteriores. Assim, às grandes amostras, que caracterizam as investigações psicométricas, contrapõem o estudo intensivo de um pequeno número de
casos, pois acreditam que essa é a única via possível para ter acesso a um insight
apurado da sobredotação (Gruber, 1986). Na constituição das amostras, o QI elevado deixa de ser o único critério e perde o protagonismo em favor dos critérios de
“produtividade” (grau de desempenho adulto) e criatividade. Os sujeitos são habitualmente talentosos num determinado domínio (Bloom, 1985).
O design metodológico também sofre alterações, porquanto, as situações de
cariz laboratorial (que de certa forma, constituem o paradigma da investigação cognitivista), são substituídas por uma metodologia qualitativa ou naturalista, que frequentemente adopta uma perspectiva longitudinal (Albert, 1994; Feldman, 1991;
Gottfried et al., 1994). Esta vai permitir uma análise evolutiva do talento ao longo
dos diferentes estádios de desenvolvimento. Quando esta via de investigação não é
possível, recorre-se aos estudos retrospectivos das vidas dos grandes génios, e dá-se
uma ênfase particular à análise do contexto em que o seu talento se desenvolve
(Bloom, 1985; Gardner, 1996).
A abordagem desenvolvimentista da sobredotação poderá, igualmente, trazer
contributos relevantes para a formação de conhecimento nesta área, principalmente
através da metodologia longitudinal que preconiza. Através dela poderão esclarecer-se questões teóricas e práticas importantes. De entre elas, salienta-se a questão
teórica da continuidade da inteligência, que poderá ser esclarecida através do estudo
das relações entre inteligência na infância e na idade adulta. É possível estabelecer
laços de continuidade entre o comportamento inteligente precoce na infância (sobredotação intelectual) e a sobredotação na idade adulta (talento)? A elevada performance na infância, apenas traduz precocidade ou reflecte diferenças fundamentais
nos processos de pensamento? A metodologia longitudinal, também permitirá sinalizar os factores ambientais e pessoais mais relevantes, capazes de manterem a continuidade do desenvolvimento excepcional.
O esclarecimento destas questões tem implicações imediatas nos processos
58 Piaget fez a sua primeira publicação, no domínio da biologia, quando tinha 11 anos.
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de identificação e escolarização destas crianças. Assim, se há continuidade, abre-se a
possibilidade de elaborar, com alguma precisão, um diagnóstico precoce, feito através dos indicadores de desenvolvimento mais salientes. Se há diferenças fundamentais no processo individual de desenvolvimento, a elaboração dos planos educativos
destas crianças deve primar pelo enriquecimento. Ao invés, se as diferenças são
quantitativas, as alterações na organização do curriculo podem limitar-se ao aceleramento escolar.
As posições de Albert (1992, 1994); Albert e Runco (1986); Bloom (1985);
Csikszentmihalyi e Robinson (1986); Ericsson e Faivre (1988); Ericsson, TeschRomer e Krampe (1990); Feldman (1986); Feldman e Goldsmith (1991); Gruber
(1986, 1993); Howe (1990); Horowitz e O’Brien (1993); Walters e Gardner (1986);
Subotnik e Arnold (1994); Winner (1996), inserem-se no âmbito da perspectiva
desenvolvimentista. Tannembaum (cf. cap. 1), de certa forma, também adopta uma
posição desenvolvimentista, ao contemplar a importância dos factores ambientais na
emergência da sobredotação.
Albert e Runco (1986) consideram que a natureza da sobredotação é simultâneamente biológica e experiencial. No entanto, para a emergência da excepcionalidade eles privilegiam os factores vivenciais e dão ênfase ao contributo das
variáveis familiares e históricas. Ou seja, a sobredotação exige simultâneamente
criatividade, e um grau elevado de aptidão mental geral ou de talento num domínio
específico, porém isso não é suficiente. Às características cognitivas, há que acrescentar as características personalísticas (motivação, persistência) e as características
ambientais, proporcionadas pela família e pela escola. Estas devem fornecer um
conjunto de valores, de percursos e de tarefas, capazes de transformarem a criança
sobredotada (ou o sobredotado potencial) em adulto sobredotado (talentoso). Em
estudos longitudinais, Albert (1994) confirma a importância da família como elemento organizador que possibilita o acesso à excepcionalidade. Esses atributos familiares, residem primariamente no estatuto socio-económico familiar actual, na
história familiar (background cultural dos ascendentes imediatos) e na personalidade
e valores dos membros da família como, por exemplo, os seus interesses e aspirações.
Bloom (1985), no Development Talente Research Project, da Universidade
de Chicago, também adopta uma perspectiva desenvolvimentista, que procura as
bases do desempenho excepcional. Para o efeito concebeu um estudo retrospectivo,
no qual explora a vida de 120 adultos talentosos, distribuidos equitativamente por
seis áreas: música (piano), escultura, natação, ténis, matemáticas e investigação neurológica. Os sujeitos foram seleccionados com base nas suas performances, claramente reconhecidas, nos seus domínios, como excepcionais. Os pianistas, por ex-
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emplo, tinham, sido finalistas em uma ou mais competições internacionais; os matemáticos eram cientistas destacados no meio académico e os mais frequentemente
citados no Science Citation Index. Nas entrevistas aos sujeitos, Bloom explorou sete
áreas: informação pessoal (idade, número de irmãos, etc.); ambiente familiar; características pouco habituais; tempo total dedicado ao trabalho e sua distribuição; instrução; atracção individual e motivação; influências significativas (mentores). Os
dados de reconstituição das histórias de desenvolvimento, foram recolhidos através
de entrevistas semi-estruturadas, feitas aos pais desses talentos.
Os resultados obtidos reforçam a tese ambientalista, pois revelam que a maior parte dos sujeitos da amostra não foram crianças prodígio, nem revelaram aptidões significativamente superiores às das crianças da sua idade. Sendo assim, concluem pela ausência de um perfil precoce de desenvolvimento capaz de conduzir à
excepcionalidade na idade adulta. O que caracteriza a infância desses sujeitos é a sua
singularidade ambiental, em especial a presença de pais e professores dedicados,
capazes de motivarem os sujeitos para um trabalho longo e árduo59.
Feldman (1986); Feldman e Goldsmith (1991) comungam das opiniões de
Albert e Bloom e referem que a sobredotação “is the outcome of a sustained coordination among sets of intersecting forces, including historical and cultural as well as
social and individual qualities and characteristics” (Feldman, 1986, 303). Nesta
perspectiva, a sobredotação é o resultado de uma confluência de factores individuais
(potencial cognitivo e características de personalidade) e colectivos (familiares, sociais, culturais, históricos), aos quais se pode acrescentar o factor sorte ou acaso
traduzido na expressão anglo-saxónica “right person at the right time in the right
place”.
Feldman (op. cit.), a par da noção de estádios de desenvolvimento universais,
introduz o conceito de estádios de desenvolvimento não-universais. Os primeiros,
permitem explicar o desenvolvimento excepcional geral (sobredotação intelectual),
os segundos podem explicar o desenvolvimento excepcional num domínio específico (adultos talentosos, crianças prodígio). Neste contexto, a sobredotação pode assumir diversas formas, que podem ocorrer com relativa independência umas das

59 Pensamos, no entanto, que a explicação para a ausência de continuidade entre a trajectória da
sobredotação na infância e a sobredotação na idade adulta, não se esgota nos factores ambientais. Muito
provavelmente, essa descontinuidade espelha as diferenças entre dois modos distintos de conceber a
sobredotação: na infância é uma manifestação intelectual (QI), na idade adulta é uma revelação criativa.
Dito de outro modo, na identificação da criança sobredotada damos ênfase às capacidades intelectuais; no
reconhecimento do adulto sobredotado reforçamos a criatividade. Sendo assim, a descontinuidade
registada não nos deve surpreender. Provavelmente, um meio capaz de aumentar a eficácia preditiva da
sobredotação na infância passará pela introdução de meios complementares de avaliação da criatividade e
do ambiente familiar de suporte.
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outras. É isso que verifica nas crianças prodígio (Feldman, 1991)60, ao constatar que
a progressão através dos estádios universais não acompanha o ritmo dos estádios
não-universais.
No modelo proposto por Horowitz e O’Brien (1993), a sobredotação é o resultado de um percurso específico de desenvolvimento no qual interagem favoravelmente as características “organísmicas” do sujeito (aptidões) e as características ambientais. A questão da continuidade ou descontinuidade desenvolvimental (sobredotação na infância versus sobredotação na idade adulta), depende fundamentalmente do grau de coerência que se estabelece entre o potencial do
sujeito e o meio. Ou seja, quando o potencial elevado do sujeito se associa a um
meio enriquecedor, a sobredotação na infância assumirá mais facilmente a forma de
talento na idade adulta. Se ao potencial não corresponde um meio minimamente
estruturante, então assistimos a um padrão de descontinuidade. Todavia, para além
destes dois padrões mais normativos, outros poderão ocorrer. Assim, haverá casos
em que o talento se afirma mesmo na presença de um meio pouco favorável, enquanto noutros ele ocorre por virtude de um conjunto de características ambientais
extremamente facilitadoras. Nesta perspectiva podemos, de certa forma, dizer que a
sobredotação tanto pode ser o resultado de um conjunto de características intrínsecas
ao sujeito como pode ser o produto de um meio extremamente favorável e encorajador61.
Gruber (1980, 1981, 1982, in Sternberg e Davidson, 1985), na sua abordagem denominada “evolving systems” (sistemas auto-organizados), encara o indivíduo altamente criativo como “someone constituted of three loosely coupled systems, each evolving over long periods of time through-out the life history: an organization of knowledge, an organization of affect, and an organization of purposes”
(Gruber, 1982, 21). Para Gruber (1986), o entendimento da sobredotação passa pela
análise dos processos de desenvolvimento da criança e do adulto. Acredita que uma
maior compreensão do desenvolvimento excepcional só será conseguida através do
estudo intensivo de um pequeno número dessas pessoas (estudos de caso). Na sua
perspectiva, a excepcionalidade só é atingida quando o indivíduo coloca em acção
todos os seus recursos individuais e reconhece a importância das circunstâncias sociais e históricas que definem a ecologia individual. Para Gruber (ibidem), os aspectos mais interessantes do desenvolvimento da sobredotação ocorrem numa fase mais
60 Nesta obra, Feldman procede ao estudo longitudinal de seis casos de crianças prodígio nos
domínios da música, do xadrez, da matemática e das línguas.
61 Winner (1996) opera a distinção entre crianças sobredotadas cujo comportamento se caracteriza pela precocidade “espontânea” e as crianças que atingem uma performance brilhante resultante de um
treino intensivo. Às segundas recusa-lhes a designação de sobredotadas, referindo que não se deve
confundir um Norbert Wiener com uma criança que resolve deligentemente e com eficiência os problemas de matemática enviados como trabalho de casa.
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avançada da vida e questiona a existência de um percurso ou sequência “normal” da
vida criativa, que seja desde logo sinalizado pela precocidade na infância.
Winner partilha os princípios da tese desenvolvimentista e afirma: “No one
factor has ever been shown to be either necessary or sufficient in the prediction of
adult creativity. Moreover, so many factors are involved, factors interacting in ways
we do not fully understand, that is impossible to predict the future trajectory of any
individual gifted child (…) One thing we have learned is that above a certain point,
levels of ability play a less important role than do personality and motivational factors” (Winner, 1996, 282-283).
Ainda no âmbito das correntes desenvolvimentistas, embora adoptando uma
posição mais extremista, podemos incluir investigadores como Ericsson e Faivre
(1988) ou Howe (1990). Todos eles explicam as aptidões especiais como o resultado
de um treino intensivo. Defendem que a atenção e o esforço prolongado são os ingredientes necessários para atingir o domínio de competências extraordinárias. Sendo assim, acreditam que cada um de nós poderá manifestar genialidade em diversos
domínios, por exemplo, na memorização de números, se praticarmos e desenvolvermos estratégias adequadas. Na maior parte das pessoas o talento não se manifesta porque a quantidade de esforço que é necessário dispender tem um efeito aversivo. Howe (1990), no seu livro the origins of exceptional abilities, é um dos autores
que defende mais vigorosamente esse ponto de vista e apresenta uma série de investigações62 que atestam a possibilidade de acelerar o desenvolvimento linguístico
desde a mais tenra idade, mantendo esses ganhos durante muito tempo, a ponto de
nalguns casos podermos afirmar que se trata de um desenvolvimento excepcional.
Num confronto à opinião de Howe, surge a tese desenvolvimentista defendida por
Walters e Gardner (1986). Estes autores reconhecem a importância do meio, essencialmente através do papel que atribuem às experiências cristalizadas (acontecimentos marcados no tempo e que “despertam” o génio adormecido)63, mas concedem a
primazia à biologia: “(…) These experiences suggest the minds of these musicians64
were “prepared” in some way for the experience of hearing the violin, the orchestra, or the voice” (Walters e Gardner, 1986, 314).
Em resumo, a investigação desenvolvimentista caracteriza-se, sobretudo, pela
ênfase que concede às variáveis ambientais no desenvolvimento do talento.
Reconhece-se que a sobredotação só se desenvolve em ambientes específicos,
62 Fowler, 1983; Whitehurst et al. 1988; McVicker Hunt, 1986; Nelson, 1977; Hamilton, 1977;
Metzel, 1980.
63 “Such experiences involve remarkable and memorable contact between a person with unusual talent or potential and materials of the field in which that talent will be manifested” (Walters e Gardner, 1986, 307-308)
64 Referem-se a Stravinsky e a Wagner.
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havendo muitos talentos que nunca chegam a manifestar o seu potencial por falta de
recursos envolvimentais. Porém, também se admite, que esses recursos e o treino
intensivo não são condições suficientes para a manifestação do desempenho extraordinário.
As alterações metodológicas preconizadas pela corrente desenvolvimentista
—estudo de casos e metodologia longitudinal—, também constituem propostas inovadoras e capazes de ultrapassarem muitas lacunas de conhecimento relativas a este
domínio. Referimo-nos, em particular, à relação que se estabelece entre o funcionamento cognitivo precoce da criança e o desempenho excepcional adulto. Neste momento, o conhecimento que temos da infância dos sobredotados é fragmentado e
limita-se a dados recolhidos por via retrospectiva, com recursos a questionários administrados aos pais.
Reconhecendo esta lacuna, nos Estado Unidos, o National Research Center
for the Gifted Education, elegeu os estudos longitudinais como uma das áreas prioritárias no domínio da sobredotação (Subotnik e Arnold, 1994). Porém, este apelo não
parece ter tido grande ressonância na comunidade científica, pois os estudos existentes neste domínio são em número muito reduzido. Assim, além do estudo
clássico de Terman (já referido), destacam-se os estudos longitudinais de Julian
Stanley e Camilla Benbow no âmbito do SMPY (já referido anteriormente); o Illinois Valedictorian Project de Denny e Arnold, iniciado em 1981 (Arnold, 1994); O
Longitudinal Study of 1983 Westinghouse Science Talent Search Winners (Subotnik
e Steiner, 1994); o Munich Longitudinal Study of Giftedness concebido por Heller e
Hany, 1986 (Perleth e Heller, 1994); o Longitudinal Study of Exceptional Gifted
Boys and their Families de Robert Albert (Albert, 1994). Para além de escassos, os
estudos existentes ainda enfermam de limitações metodológicas, pois todos eles se
confinam ao estudo da sobredotação na escola primária e na adolescência, ignorando
as idades mais baixas. Em virtude desse facto, os indicadores precoces de desenvolvimento e as condições, supostamente singulares, em que se processa o seu desenvolvimento na baixa infância, são ignorados ou são analisados retrospectivamente.
Impõe-se uma metodologia longitudinal alternativa que deve ser conduzida desde os
primeiros anos de vida. Com essas características, os únicos estudos que
conhecemos são o de David Feldman com crianças prodígio, o Seattle Project da
Universidade de Waschington, iniciado por Halbert Robinson em 1976 (Roedell,
1991) e o Fullerton Longitudinal Study de Gottfried et al. (1994), com início em
1979.
O Fullerton Longitudinal Study envolveu uma amostra inicial de 130 crianças, nascidas entre Setembro e Dezembro de 1978, nos Hospitais da Universidade
da Califórnia. A amostra foi constituida aleatoriamente, tendo como único critério
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de selecção a ausência de défices visuais e/ou neurológicos. A amostra definitiva foi
de 107 crianças, 20 das quais constituiram o grupo dos sobredotados intelectualmente e 87 definem o grupo de controlo. Todos os sujeitos foram avaliados em 10 momentos diferentes entre os 12 meses e os 8 anos de idade. As avaliações contemplaram todas as áreas de desenvolvimento e as condições de vida. Os resultados não
fornecem muitos elementos abonatórios à possibilidade de elaborar um diagnóstico
precoce. Todavia, constatam-se algumas diferenças, nomeadamente, na linguagem
receptiva que, aos 12 meses, é o único elemento capaz de distinguir os dois grupos.
A partir dos 18 meses, a especificidade desenvolvimental da amostra das crianças
sobredotadas começa a emergir, traduzindo-se numa performance mais elevada nas
escalas de desenvolvimento.

5. Conclusões
No final deste capítulo, podemos afirmar que, na maior parte dos casos, a sobredotação tem sido estudada no contexto das teorias gerais do desenvolvimento
cognitivo, em particular no âmbito das teorias gerais da inteligência. Desta forma,
parece não se reconhecer a necessidade de criar uma teoria singular da sobredotação.
Esta posição é assumida sem reservas por Jackson e Butterfield (1986) que, após
uma revisão dos estudos efectuados neste domínio, afirmam que todos os
“fenómenos” observados podem ser interpretados no contexto das teorias gerais das
diferenças individuais e desenvolvimentais: “Gifted performance is different from
ordinary performance, but it does not appear to be different in any way that would
justify the creation of separate cognitive theories of giftedness” (Jackson e Butterfield, op. cit., 177).
No entanto, há investigadores que, timidamente, ensaiam a aplicação de
modelos teóricos alternativos, reconhecendo a especificidade da sobredotação. Referimo-nos à teoria do pensamento intuitivo (insightfull thinking) de Sternberg
(1986); ao modelo neuro-anatómico de Lynn Waterhouse (1988); ao modelo neuropatológico de Geschwind (1987). Por outro lado, Feldman (1991) ao introduzir a
noção de estádio de desenvolvimento não-universal, também parece defender a necessidade de uma teoria autónoma para a sobredotação.
Independentemente da urgência de criar ou não um modelo teórico próprio
para a sobredotação, pensamos que, neste momento, os esforços dos investigadores
devem ser canalizados para a concepção de designs metodológicos alternativos, capazes de ultrapassar a estreiteza dos designs experimentais correntes. No sentido de
construir esse paradigma de investigação e compreensão do desenvolvimento excep-

CAPÍTULO 2/Modelos teóricos e abordagens metodológicas da sobredotação

91

cional é necessário estabelecer alguns princípios. Em primeiro lugar, deve conceder-se primazia à metodologia longitudinal e às abordagens qualitativas. Por seu lado,
os estudos quantitativos não se devem limitar a descrever os modos de actuação das
crianças sobredotadas, em determinadas tarefas, ou a fornecer algumas indicações
sobre os correlatos de desenvolvimento na infância e a sobredotação na idade adulta,
ignorando os factores desenvolvimentais (história de desenvolvimento pessoal e
familiar). No âmbito da identificação, define-se a insuficiência dos testes de inteligência e impõem-se meios de avaliação complementares como, por exemplo, os
problemas de insight propostos por Sternberg. No sentido de clarificar os diferentes
tipos de investigação, emerge a importância da distinção entre sobredotação intelectual geral na infância, e sobredotação num domínio específico na idade adulta. Por
último, devemos adoptar uma perspectiva genética moderada, na qual se reconheça
o papel, por vezes decisivo, que os factores ambientais assumem na consumação do
talento. Dito de outro modo, julgamos poder afirmar que a sobredotação é, na sua
natureza, um fenómeno essencialmente biológico e, na sua ocorrência, é uma manifestação ambiental. Desta forma, não partilhamos o ponto de vista de Howe ao afirmar: “With sufficient energy and dedication on the parents’ part, it is possible that it
may not be all that difficult to produce a child prodigy” (Howe, 1990, 138). Pessoalmente, não só acreditamos que o treino intensivo não é condição suficiente para
o aparecimento da sobredotação, como também entendemos que a sua intensidade já
poderá ser condicionada pela biologia. Isto é, as crianças mais dotadas num determinado domínio, são provavelmente aquelas que demonstram mais interesse no
treino da sua aptidão, que começam mais cedo nesse treino e que a exercitam mais
intensamente. Todo este percurso só poderá ter origem numa motivação intrínseca,
que tipicamente ocorre paralelamente a uma elevada aptidão inata.
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CAPÍTULO 3
Objectivos e procedimentos metodológicos

Neste capítulo definimos os principais alvos da nossa investigação e
expômos a sua metodologia geral. Apenas são enunciados os objectivos gerais, o
macroplaneamento da investigação e a caracterização sumária das amostras estudadas. Nos capítulos seguintes são especificadas em pormenor as diferentes hipóteses
de trabalho, descreve-se mais detalhadamente a metodologia, apresentam-se os instrumentos utilizados e os resultados obtidos. A exposição dos resultados é feita por
áreas temáticas, constituindo cada uma delas um capítulo autónomo.

1. Definição dos objectivos
Adoptando a definição de sobredotado exposta no capítulo 1, determinamos
seis objectivos para esta investigação, que passamos a enunciar:
1-

Testar e validar um modelo de identificação da criança sobredotada.
Tendo a WISC como instrumento de referência e um QI≥135 como
critério de sobredotação, analisamos a eficácia do Teste das Matrizes
Progressivas Coloridas de Raven (MPCR) e das informações dos professores enquanto práticas de rastreio da sobredotação. Qual é a eficiência
dessas técnicas na sinalização correcta das crianças sobredotadas? (cf. o
capitulo 4);

2-

Analisar as características psicométricas de alguns instrumentos de
avaliação psicológica, tradicionalmente ligados à temática da sobredotação. Entre eles, destacamos o Teste de Pensamento Criativo de
Torrance (1974) e a Escala de Avaliação das Características Comporta-
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mentais do Aluno Sobredotado, de Renzulli et al. (1976) (cf. os capítulos 4 e 7);
3-

Apurar se existem índices comportamentais e de desenvolvimento discriminantes, capazes de nos auxiliarem a identificar precocemente a criança sobredotada. Nesse sentido, recolhemos informações junto dos pais
e dos professores, procedendo à reconstituição da história de desenvolvimento das crianças e à inventariação das suas características
comportamentais nos domínios da aprendizagem, motivação, criatividade e liderança (cf. Capítulo 5);

4-

Testemunhar a importância dos factores biológicos e socioculturais na
sobredotação intelectual. Com esse propósito, examinam-se algumas características estruturais e dinâmicas do ambiente familiar; dados antropométricos pessoais; e dados médicos ou clínicos (cf. o Capítulo 5);

5-

Analisar o funcionamento cognitivo da criança sobredotada, procurando
saber se, comparativamente às outras crianças, as diferenças são de ordem quantitativa (desenvolvem-se mais rapidamente — precocidade) ou
qualitativa (há especificidade no modo de analisar e trabalhar a informação). Para o efeito, analisam-se os perfis dos resultados alcançados na WISC e as estratégias de resolução de problemas (análise de
protocolos verbais) nas MPCR. Os resultados obtidos poderão ter implicações imediatas ao nível da educação escolar destas crianças (cf. o
capítulo 6);

6-

Testar as relações entre a sobredotação intelectual e a criatividade. Para
o efeito, comparamos os resultados conseguidos na WISC com os resultados alcançados em três testes figurativos (forma A) da bateria de
Testes de Pensamento Criativo de Torrance (1974) (cf. o Capítulo 7).

2. Metodologia
A constituição das amostras fez-se através de um processo de amostragem
por etapas. Ou seja, a triagem dos sujeitos que constituem as amostras foi feita depois de uma 1ª fase, na qual se aplicaram dois instrumentos de rastreio (Matrizes
Progressivas Coloridas de Raven e Inventário de Sinalização da Criança Excepcionalmente Dotada) a toda a população. Recorreu-se a um plano transversal, estabelecendo a comparação entre o grupo de sujeitos sobredotados e um grupo de controlo.
Neste sentido o estudo é composto por duas fases:
1-

Rastreio ou sinalização;

2-

Identificação e caracterização de duas amostras (controlo e experimental) num conjunto diversificado de variáveis.

O período de tempo que mediou as duas fases da investigação foi, sensivel-
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mente, de 12 meses.
Em seguida, descrevemos as duas fases da investigação e caracterizamos cada uma das amostras.

2.1. A fase de rastreio
A constituição da amostra de rastreio foi feita aleatoriamente, tendo como
referência a população do 1º ciclo do ensino básico do concelho de Coimbra, que,
segundo as estatísticas fornecidas pela Direcção Regional de Educação do Centro,
era constituida por 6080 alunos (ano lectivo de 1993/94). Destes, 4018 (66.1%) estavam distribuídos por escolas integradas no tecido urbano da cidade de Coimbra ou
em aglomerados populacionais com mais de 2000 habitantes1 e 2062 alunos (33.9)
pertenciam a freguesias rurais.
Depois de obtida a autorização da Direcção Regional de Educação do Centro,
fez-se o contacto directo ou — no caso das escolas mais distantes — por via epistolar com a direcção da escola. Das 21 instituições contactadas, apenas quatro manifestaram indisponibilidade para participar no projecto2.
2.1.1. Procedimentos

O teste das Matrizes Progressivas Coloridas de Raven3 foi aplicado a todos
os alunos presentes na sala de aula, com idades compreendidas entre os 6 anos (a
completar até ao final do ano civil) e os 11 anos. Previamente foram excluídos os
alunos com deficiências sensoriais e motoras (ao nível dos membros superiores), por
não apresentarem condições físicas capazes de os habilitarem a competirem, em
condições de igualdade, com os colegas na execução do teste. Foram, ainda, eliminados os alunos com um diagnóstico médico de deficiência mental e as crianças com
uma história escolar na qual constavam mais de duas repetições.
A administração do teste foi colectiva e contou sempre com a presença de
dois psicólogos por grupo, de modo a optimizar as condições de aplicação. O
número de sujeitos em cada grupo variou em função da idade. Assim, nos 1º e 2º
anos o teste foi aplicado a pequenos grupos constituídos por 4 crianças, enquanto
que nos 3º e 4º anos os grupos foram redimensionados para 7 elementos. De modo a
garantir a validade dos resultados, na maior parte dos casos conseguimos que cada
criança ocupasse uma carteira individual, sem possibilidades de abranger visualmen1 Foi considerado rural todo o aglomerado com menos de 2000 habitantes e urbano todo o
aglomerado que tem mais de 2000 habitantes (INE, 1988).
2 Recusaram-se a participar no projecto as escolas de Antuzede (S. Facundo nº2), Souselas
(Marmeleira), Antanhol (Valongo) e Botão (Paço nº1).
3 Aferição portuguesa de M. Simões (1994)
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te o desempenho do colega mais próximo. Porém — tendo em conta as restrições
logísticas das escolas —, algumas vezes não foi possível salvaguardar esta condição.
Quando isso sucedeu, tentámos reforçar as medidas de vigilância, mas com a preocupação de não sermos intimidatórios.
As condições de administração do teste são as que constam no manual (cf.
também o anexo 1, no qual descrevemos com mais pormenor os procedimentos desta fase).
A fase de rastreio decorreu entre Novembro de 1994 e Março de 1995.
Ainda na fase de rastreio, recolhemos informação junto dos 86 professores
envolvidos no projecto de investigação. Para o efeito, recorremos a dois inventários
de comportamentos, aplicados em espaços temporais distintos.
Num primeiro momento, os professores preencheram o Inventário de Sinalização da Criança Excepcionalmente Dotada (ISCED, cf. Anexo 3 e cap. 4). É importante referir que, nesta fase, não foi dada qualquer informação aos professores
sobre o objectivo da investigação e que no inventário apenas constavam as letras
iniciais de identificação do instrumento (ISCED). Desta forma pretendemos anular o
potencial enviezamento da informação que nos estava a ser fornecida.
Num segundo tempo, e tendo já conhecimento da temática da investigação,
os professores preencheram a Escala de Avaliação das Características Comportamentais do Aluno Sobredotado (EACCAS, cf. anexo 4 e cap. 4).
Com esta metodologia, contamos poder avaliar a eficácia do professor enquanto agente activo no processo de sinalização/identificação do aluno sobredotado
intelectualmente. Por outro lado, alguns dos resultados servirão como medidas de
validade concorrente às provas psicométricas. Por exemplo, o resultado da escala de
criatividade incluida no EACCAS vai ser confrontado com os resultados obtidos nos
Testes de Pensamento Criativo de Torrance.
Ainda na fase de rastreio, imediatamente antes do preenchimento da
EACCAS, dinamizamos uma acção de formação sobre a temática da sobredotação.
Com esta iniciativa visávamos essencialmente dois objectivos:
1-

Aumentar o envolvimento dos professores na fase seguinte da in-

2-

Fornecer-lhes informação que os habilitasse a sinalizar correctamente

vestigação;
um aluno sobredotado ou com capacidades excepcionais.
2.1.2. A caracterização da amostra de rastreio

No conjunto, o teste das Matrizes Progressivas Coloridas de Raven foi ad-
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ministrado a 1510 alunos distribuídos por 17 escolas4. No entanto, posteriormente,
retiramos da amostra 113 sujeitos. Uns por não obedecerem a todos os requisitos
previamente definidos, outros por violarem as condições impostas pelas normas de
administração do teste. Sendo assim, a amostra de rastreio definitiva é constituída
por 1397 crianças.
O quadro 2 faz uma caracterização geral da amostragem. Nele verificamos
que 740 crianças (53%) são do sexo masculino e 657 (47%) do sexo feminino.
Apresentam idades compreendidas entre os 5 anos e 10 meses e os 11 anos, sendo o
valor médio de 8 anos (d.p.= 1 ano e 3 meses); 30.9% (N= 432) dos sujeitos
pertencem a escolas do meio rural e 69.1% (N= 965) integram-se em escolas urbanas.
Quadro 2 - Caracterização da amostra de rastreio (N = 1397)

Rapazes
Raparigas
Urbano
Rural
N.S.E Alto
N.S.E Médio
N.S.E Baixo
Média Idade = 8A

N

%

740
657
965
432
237
440
595

53.0
47.0
69.1
30.9
18.6
34.6
46.8

D.P. = 1A 3m

Para a caracterização socio-económica, apenas tivemos como referência o
progenitor paterno e a codificação foi feita em três categorias de acordo com o
índice conjunto apresentado por Simões (1994, 281): nível socio-económico baixo,
médio e elevado5. Esse índice combina a profissão principal do pai (modalidade de
trabalho), a situação na profissão (patrão com empregados; trabalhador por conta
própria, mas sem assalariados; trabalhador por conta de outrém) e o nível de estudos
4 Escolas nº4 (Olivais), nº10 (Anexas), nº12 (Pedrulha), nº14 (Santa Clara) e nº26 (Eiras) de
Coimbra; escola nº2 de Cernache (Casconha); Vila Pouca; Trouxemil; Carvalhosa; Almalaguês; Monforte; Vera Cruz; escolas nº2 (Zouparria) e nº 3 (Bairro Azul) de S. Silvestre; Taveiro; Ribeira de Frades;
e o 2º Jardim Escola João de Deus.
5 Inicialmente tinhamos recorrido à versão mais recente da classificação internacional das
profissões adoptada no Censos 91 (Lima, Dores e Costa, 1991). Posteriormente, verificamos que não
seria a classificação mais apropriada, pois acarreta um grande número de classes e tornava inviável o
tratamento estatístico devido ao reduzido número de sujeitos nos diferentes níveis. Este problema
agudizava-se sobretudo na 2ª fase da nossa investigação, na qual iremos trabalhar com amostras de dimensão reduzida.
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(correspondente ao grau de ensino mais elevado, mesmo que incompleto)6. Na nossa
amostra as crianças do nível socio-económico baixo são maioritárias (46.8%), seguem-se as do nível socio-económico médio (34.6%) e, por fim, com menor representatividade, surgem as do nível socio-económico alto (18.6%).

2.2. A fase de identificação e constituição das amostras
2.2.1. Procedimentos

O conjunto das crianças propostas para a identificação, foi seleccionado tendo como critério de referência o resultado obtido nas Matrizes Progressivas Coloridas de Raven. Num primeiro momento, escolhemos todas as crianças que atingiram
o percentil 99, num total de 42 alunos (3% da população). Com este critério,
acreditávamos estar a seleccionar a grande percentagem de crianças sobredotadas,
pertencentes à amostra de rastreio (1397 alunos). Em seguida, fizemos a triagem de
mais 84 crianças, que foram extraídas aleatoriamente da amostra de rastreio, embora
obedecendo a duas condições. Em primeiro lugar, impusemos como critério de selecção o posicionamento igual ou superior ao percentil 707 (alargamos a identificação até ao percentil 70, com o objectivo de reduzir ao máximo as hipóteses de
excluir incorrectamente alguma criança da fase de identificação — falsos negativos).
Em segundo lugar, os sujeitos deste grupo foram seleccionados dentro das turmas a
que pertenciam as crianças do percentil 99. Ou seja, procedemos ao emparelhamento
dos sujeitos dentro da mesma escola e da mesma classe. Exemplificando, se na turma A foram sinalizados dois sujeitos posicionados no percentil 99, então nessa turma são retirados ao acaso quatro sujeitos com resultados superiores ou iguais ao
percentil 70. Com esta estratégia, pretendiamos homogeneizar os dois grupos relativamente à variável professor/metodologia de ensino.
Esta metodologia vai-nos permitir avaliar a eficácia do teste das Matrizes
como prova de rastreio da sobredotação e constituir um grupo de controlo para o
estudo comparativo. No final resultou uma amostra de 126 crianças.
6 No nível socio-económico baixo incluem-se um conjunto diversificado de profissionais, cujas
habilitações académicas não ultrapassam o 8º ano de escolaridade. Entre outros, referimos os trabalhadores assalariados por conta de outrém; os trabalhadores não especializados da indústria e da construção civil; os trabalhadores agrícolas; os pescadores. O nível socio-económico médio agrega profissionais cujas habilitações escolares variam entre o 9º ano de escolaridade e a licenciatura: profissionais
técnicos intermédios independentes, pescadores proprietários de embarcações; empregados de escritório,
de seguros e bancários; professores do ensino primário e secundário, etc. No nível socio-económico elevado encontram-se profissionais cuja formação académica varia entre o 4º ano de escolaridade e o doutoramento, entre outros, referimos os grandes proprietários ou empresários agrícolas; quadros superiores
da administração pública; profissões liberais (médicos, advogados, gestores, etc.); professores universitários (cf. Simões, op, cit., 286).
7 Na população havia 610 crianças que conseguiram resultados entre o percentil 70 e percentil
98.
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2.2.2. Caracterização da amostra proposta para identificação
Na etapa seguinte, solicitámos a autorização dos pais para efectuarmos uma
avaliação psicológica aos seus filhos. Na missiva que enviámos, não explicitámos
directamente a temática da investigação8, a fim de não criar falsas expectativas.
Após este processo, cinco crianças foram retiradas da amostra, pelo facto dos pais
não terem dado anuência ao nosso pedido. Nestas condições a amostra ficou reduzida a 121 crianças.
O quadro 3 faz a caracterização da amostra proposta para identificação.
Comparando-a com a amostra de rastreio, verificamos que a percentagem de rapazes
e raparigas se mantém inalterada e que a média de idade não se distancia grandemente (8 anos versus 8 anos e 5 meses). No entanto, observam-se grandes alterações
na composição social e geográfica desta amostra. Assim, acentua-se a predominância das crianças urbanas e no que diz respeito ao nível socio-económico invertem-se
posições, assistindo-se a uma sobre-representação das crianças pertencentes aos estratos socio-económicos mais elevados. Desta forma, os resultados nas Matrizes parecem ser grandemente condicionados pelos factores de ordem sociocultural. De
facto, a aplicação da Anova demonstra diferenças com elevado nível de significância estatística entre os resultados das crianças rurais e das crianças urbanas (F (1,
1396)= 18.857, p= 0.0001); e entre os resultados dos diferentes grupos socio-económicos: F (2,1271)= 62.433, p= 0.0001. O contraste post hoc entre as médias dos três grupos revela que todas as diferenças são significativas.
Quadro 3 - Caracterização da amostra proposta para identificação (N = 121)

N
Rapazes
Raparigas
Urbano
Rural
N.S.E Alto
N.S.E Médio
N.S.E Baixo

64
57
102
19
47
56
18
Média Idade = 8A 5m

%
52.9
47.1
84.3
15.7
38.8
46.3
14.9

D.P. = 1A 2m

8 Apenas referimos que se tratava de um projecto de investigação que pretendia estudar as características de funcionamento cognitivo da criança e as suas implicações na aprendizagem escolar.
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2.2.3. A amostra das crianças identificadas como sobredotadas versus
amostra de crianças não identificadas como sobredotadas
Definida a amostra sinalizada, iniciámos a segunda etapa da investigação,
prosseguindo a recolha de mais dados, com uma metodologia de abordagem individual (cf. Anexo 2). Nesta fase distinguimos três períodos temporalmente distintos:
1-

Num primeiro momento, procedemos à aplicação da Escala de Inteligência de Weschler para Crianças (WISC), de acordo com as normas
da aferição portuguesa de Ferreira Marques (1970), e do Teste de Pensamento Criativo de Torrance — forma A figurativa, testes 1, 2 e 3
(Torrance, 1974).

2-

Numa segunda fase, foi solicitado aos sujeitos o preenchimento da Escala de Locus de Controlo de Nowick & Strickland (1973) e, de seguida,
aplicámos novamente o teste das Matrizes Progressivas Coloridas de
Raven (reteste)9 em duas condições de administração distintas.
Primeiro, de acordo com as instruções da aferição; num segundo tempo,
recorremos a uma metodologia de avaliação dinâmica (cf. Simões,
1994), solicitando às crianças nova resolução do teste, mas, desta vez,
com a justificação da resposta. Para analisar os resultados procedemos
ao registo audio das verbalizações dos sujeitos enquanto resolviam os
problemas10.

3-

Numa terceira fase, solicitámos aos pais o preenchimento de um questionário de anamnese (Pereira, 1994, cf. Anexo 6) e convidámo-los para
uma entrevista de devolução de informação, no decorrer da qual os in-

9 Relativamente aos resultados do reteste, ocorrem dois fenómenos que vale a pena mencionar.
Por um lado, observamos um coeficiente de correlação teste-reteste muito baixo (0.64), que não atinge o
valor 0.70, considerado habitualmente o critério minimamente aceitável, e que se afasta grandemente do
valor 0.87, verificado por Simões (1994) na aferição portuguesa. Por outro lado, curiosamente, assistimos
a uma diminuição dos coeficientes de correlação teste-reteste à medida que aumentam os desempenhos
médios das amostras. Para o efeito, organizámos provisoriamente três grupos de sujeitos, tendo como
critério de referência o resultado obtido na primeira aplicação das Matrizes. No grupo constituído pelos
42 sujeitos do percentil 99 (1ª aplicação) o valor da correlação teste-reteste é de 0.47 (p<0.01); no grupo
dos 47 sujeitos, cujos resultados na 1ª aplicação se situam entre o percentil 90 e o percentil 98 o coeficiente de correlação sobe para 0.57 (p<0.01); finalmente, no grupo dos 30 sujeitos, que apresentam
desempenhos entre o percentil 70 e o percentil 89, a correlação fixa-se em 0.68 (p<0.01). Como interpretar estes resultados? Numa primeira análise, ambos parecem lançar grandes dúvidas sobre a garantia dos
resultados obtidos com as MPCR, principalmente nos grupos de aptidão mais elevada, nos quais é mais
notória a instabilidade. No entanto, pensamos que as explicações para as ocorrências observadas não
residem nas eventuais limitações psicométricas das MPCR, antes devem ser entendidas como o resultado
das características peculiares da nossa amostra e da metodologia adoptada. Assim, a fraca dispersão dos
resultados faz reduzir o valor das correlações (Nunally, 1978; Thompson e Plomin, 1993), sendo esse
efeito mais evidente nos grupos de aptidão superiores. Depois, o valor das correlações teste-reteste também tenderá a diminuir devido ao fenómeno da regressão estatística à média. Obviamente que o seu efeito
será mais acentuado no grupo de aptidão extrema (Buchanan e Feldhusen, 1991). Acrescem ainda duas
explicações suplementares para estes resultados. Em primeiro lugar, o intervalo de tempo que mediou as
duas aplicações foi de 12 meses e, durante esse período, relativamente longo, poderão ter ocorrido modificações no traço que se está a medir. Em segundo lugar, os resultados do teste e do reteste foram obtidos
em duas condições de aplicação diferentes (aplicação colectiva versus individual).
10 A primeira e segunda fases decorreram entre Maio de 1995 e Fevereiro de 1996.
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formámos de todo o desenrolar da investigação (explicitando claramente
os seus objectivos) e dos resultados obtidos pelos seus filhos. A participação dos pais ultrapassou todas as expectativas, pois apenas 2 (1.7%)
não estiveram presentes na entrevista, nem devolveram os questionários.
Trata-se de um resultado pouco habitual, quando comparado com os que
têm sido obtidos noutros estudos deste domínio. Por exemplo, Vantassel-Baska (1989), ao inventariar um conjunto de investigações, refere
percentagens de respostas dos pais que variam entre 74 e 30%11.

Por último, é importante referir que para todos os sujeitos, os testes foram
administrados na mesma sequência. Com esta estratégia, pretendemos controlar o
“erro de variância”12, que potencialmente poderia ocorrer, dificultando a leitura dos
resultados.
Recolhidos todos os dados, procedemos à constituição de duas amostras:
•

Grupo das crianças identificadas como sobredotadas;

•

Grupo das crianças não identificadas como sobredotadas ou grupo de
controlo.

A distribuição pelos dois grupos foi feita de acordo com o resultado obtido na
escala de inteligência de Weschler (WISC). O grupo das crianças sobredotadas ou
com desenvolvimento intelectual muito superior foi formado por todos os sujeitos
que obtiveram um resultado igual ou superior a 135 (QI global médio de 139.4). Do
grupo de controlo fazem parte as crianças cujos QIs são inferiores a 130 (QI médio
de 124.4).
Já referimos anteriormente (cf. capítulo 1) que o critério habitual de QI é um
valor de 130, correspondendo, numa distribuição normal, a 2.28% da população
(resultado superior a dois desvios-padrão). No entanto, nesta investigação ao exigirmos um resultado mais elevado (superior em cinco pontos), tentámos controlar o
efeito Flynn (Flynn, 1984, 1987). Este, prevê um ganho médio de três pontos no QI
dos sujeitos, em cada 10 anos que passam sobre a aferição do teste. Ora, tendo em
conta que já volveram mais de duas décadas sobre a aferição da escala de Wechsler
à população portuguesa, adoptámos um critério mais exigente de sobredotação, estabelecendo um QI limiar de 135.
A aplicação deste critério reduziu a amostra dos sobredotados para 31 sujeitos e fixou em 69 o número das crianças do grupo de controlo. Restam 21 sujeitos, cujos QIs variam entre 130 e 134. Embora estes sujeitos tenham sido submetidos a todas as fases da investigação, os seus resultados não são analisados es-

11 A terceira fase da investigação teve lugar durante o mês de Maio de 1996.
12 Quando se aplica o mesmo conjunto de testes a diferentes sujeitos e em diferentes sequências,
poderão verificar-se alterações nos resultados, provocadas pelo efeito da ordem de aplicação. Quando isso
acontece, incorre-se num erro cuja acção não é controlada.
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tatísticamente nos estudos comparativos que vamos efectuar, pois consideramos que
eles não devem ser incluídos em nenhum dos grupos (sobredotados/não sobredotados). Isto é, os seus resultados de QI situam-se numa zona fronteiriça, que não legitima a sua inclusão em nenhuma das amostras constituídas. Ou seja, considerando
que os valores de QI não são estáveis e que podem ser alterados a qualquer momento; considerando ainda que o erro padrão de medida da WISC é de 4.24 (resultado
da escala completa aos 7 e 10 anos, cf. Ferreira Marques, 1970, 18), os resultados
obtidos por estas crianças não dão condições suficientes de garantia para serem incluidos em qualquer uma das amostras, pois numa próxima avaliação é altamente
provável que elas consigam resultados capazes de inverterem o seu posicionamento.
Ou seja, numa próxima avaliação estas crianças tanto podem obter um resultado
superior, que lhes permita aceder ao grupo dos sobredotados, como podem alcançar
um resultado inferior que, sem reservas, as coloca no grupo das crianças não sobredotadas. Tomando como exemplo uma criança com QI de 131, numa segunda
avaliação haverá 68% de hipóteses de o seu resultado se fixar entre 127 e 135; tomando um intervalo de confiança de 95, o QI poderá variar entre 123 e 139; e para
um intervalo de confiança de 99 o seu resultado poderá oscilar entre 119 e 143. Sendo assim, a inclusão destas crianças num dos grupos não é fiável e poderia provocar
alguns artefactos metodológicos, o mais evidente dos quais seria a homogeneização
dos dois grupos num conjunto alargado de variáveis que se pretendem analisar comparativamente13.

13 Surpreendente é o facto da maior parte da investigação comparativa, com crianças sobredotadas e de QI regular, não atender a este fenómeno. Habitualmente estabelecem-se grupos de QI contínuos,
por exemplo, abaixo de 130 e acima de 130.
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Quadro 4 - Grupo sobredotado versus grupo de controlo

Sobredotados
(N=31)

Controlo
(N=69)

P

QI (WISC)

139.4

(3.7)

124.4

(5.1)

0.0001

Rapazes
Raparigas

67.7%
32.3%

(21)
(10)

44.9%
55.1%

(31)
(38)

0.0347

Idade

8A 6m

(1A 1m)

8A 7m

(1A 1m)

0.7347

Urbano
Rural

83.9%
16.1%

(26)
(5)

82.6%
17.4%

(57)
(12)

0.8765

N.S.E Alto
N.S.E Médio
N.S.E Baixo

51.6%
35.5%
12.9%

(16)
(11)
(4)

36.2%
46.4%
17.4%

(25)
(32)
(12)

0.351

O quadro 4 faz uma caracterização sumária das duas amostras, relativamente
à idade, sexo, QI, proveniência geográfica e nível socio-económico. Pela sua leitura
constatamos que o valor médio de QI da amostra experimental é de 139.4 e da
amostra de controlo é de 124.4. A diferença de 15 pontos entre as médias das duas
amostras apresenta elevada significância estatística: F (1,99)= 212.8, P= 0.0001. Os
dois grupos apresentam valores médios de idade muito próximos (8 A 6 m versus 8
A 7 m), com uma diferença que não tem significado estatístico (F(1,99)= 0.116 p=
0.7347). Relativamente à zona geográfica e ao nível socio-económico constata-se a
identidade das duas amostras, visto não se observarem diferenças com valor estatístico. No entanto, as diferenças são assinaláveis quando se tomam como referência os resultados encontrados na amostra de rastreio. Por último, é notória uma distribuição diferenciada dos dois sexos pelas duas amostras, estando as raparigas subrepresentadas na amostra dos sobredotados (32.3% versus 67.7%). Trata-se de uma
diferença com valor estatístico, tal como o revela a aplicação do Qui-quadrado (χ2=
4.461 p= 0.0347). Estes resultados serão objecto de uma análise pormenorizada no
capítulo 5 desta tese, pelo que remetemos para a sua leitura.

3. Limitações e problemas metodológicos
A investigação no domínio da sobredotação é condicionada por problemas de
ordem metodológica, difíceis de contornar, porquanto dizem respeito a carac-
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terísticas inerentes à própria condição de sobredotado. Em particular, referimo-nos à
raridade do fenómeno que conduz ao tamanho reduzido das amostras e lhes confere
um carácter extremo. Estas propriedades levantam restrições ao tratamento estatístico dos resultados e à sua interpretação. Consequentemente, as conclusões e eventuais inferências generalistas dos resultados são sempre limitadas.

3.1. O problema das amostras reduzidas
Se atendermos à baixa frequência das crianças sobredotadas na população
geral, é fácil percebermos que a dimensão restrita das amostras, constitui uma propriedade específica incontornável e inerente à metodologia de investigação neste
domínio. Aliás, nesta população as dificuldades em constituir grandes amostras não
são apenas provocadas pela sua baixa frequência (à semelhança do que acontece
com a deficiência mental), mas são também agravadas pelo facto de um grande
número de crianças sobredotadas não estarem sinalizadas, nem constituirem casos
clínicos facilmente acessíveis à investigação psicológica (contrariamente ao que acontece na deficiência mental).
O problema em análise está bem patente na revisão da literatura que, habitualmente, apresenta amostras limitadas a escassas dezenas de sujeitos. Vejamos alguns exemplos:
Os estudos de Albert e Runco (1986); Davidson (1986); Ellzey e Karnes
(1990); Gottefried et al. (1994); Krinsky et al. 1977 (In Jackson e Butterfield, 1986);
Maltby (1984); McCallum e Karnes (1990); Schneider e Gervais (1991), referem
amostras com um número de sujeitos que varia entre as duas e as quatro dezenas.
Carvajal e McKnab (1991), num estudo de grandes dimensões, efectuado numa
população de 27000 alunos, não conseguem mais do que uma amostra de 50 estudantes sobredotados. Há, no entanto, alguns estudos que, excepcionalmente, assumem maiores dimensões. O caso mais paradigmático é o estudo longitudinal de
Terman; um outro exemplo, embora mais modesto, encontra-se na investigação de
Brown et al. (1991) que, ao estudarem a composição factorial da WISC na população sobredotada, recorrem a uma amostra de 158 sujeitos. No extremo oposto, podemos referir o trabalho de Lubar, Gross, Shively e Manu (1990) que, num estudo
comparativo entre crianças com dificuldades de aprendizagem, crianças da população normal e crianças sobredotadas, constituem este último grupo apenas com 13
sujeitos. Planche (1985), num estudo comparativo que analisa o funcionamento cognitivo das crianças sobredotadas e de crianças mais velhas mas com a mesma idade
mental, utiliza uma amostra de 12 elementos. Este número é ainda mais reduzido
nos estudos da sobredotação que contemplam aspectos específicos como a electro-
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fisiologia e neurofisiologia cerebrais. Por exemplo, Eysenck e Barrett (1993) referem que a maior parte dos estudos nesses domínios se faz com menos de 10 sujeitos.
Inerente ao problema do tamanho restrito das amostras, colocam-se as
questões metodológicas referentes à escolha dos testes estatísticos mais adequados
para analisar os resultados e as questões relativas à sua interpretação.
No que se refere à escolha dos testes estatísticos, surge uma questão paradoxal, pois se, por um lado — e atendendo à natureza do fenómeno em estudo — as
técnicas multivariadas devem ser consideradas mais apropriadas para a investigação
neste domínio (cf. Buchanan e Feldhusen, 1991), por outro lado, o tamanho reduzido das amostras condiciona o seu uso e obriga ao emprego das análises estatísticas univariadas, recorrendo em simultâneo a procedimentos de correcções estatísticas que atendam à dimensão das amostras e aos valores inflacionários das medidas extremas de QI que as caracterizam.
Na interpretação dos resultados, a dimensão restrita das amostras também
obriga a medidas cautelares complementares, pois algumas das diferenças observadas com significado estatístico, podem ser devidas ao acaso. Ou seja, a dimensão
reduzida das amostras faz aumentar as probabilidades dos resultados encontrados
serem meras coincidências ou obra do acaso. Neste sentido, os resultados com significado estatístico a um nível de confiança baixos (α= 0.05 e α= 0.01), devem ser
relativizados. Alguns investigadores vão mais longe e recomendam que só sejam
considerados credíveis os resultados com valores de significância a partir de 0.001
(Buchanan e Feldhusen, 1991).

3.2. O problema das amostras extremas truncadas
O facto de estarmos a trabalhar com amostras extremas truncadas, também
pode adulterar a análise estatística dos dados e provocar problemas adicionais às
interpretações dos resultados nos testes psicométricos.
No domínio estatístico, o estudo das diferenças individuais nos grupos extremos faz descer substancialmente o valor das correlações, devido à fraca dispersão
dos resultados (Nunally, 1978; Thompson e Plomin, 1993). No caso particular da
nossa amostra (cf. Quadro 4), refira-se que o desvio-padrão dos resultados na escala
completa de QI (3.7) é inferior ao erro-padrão de medida da escala (4.24, aos 7 e 10
anos). Neste sentido, quando se encontram correlações baixas, elas podem constituir
um artefacto metodológico e a sua leitura deve ser feita com reservas.
Neste âmbito, particularmente nos grupos extremos (sobredotados em grau
muito elevado, com 4 desvios-padrão acima da média), também é importante referir
que a distribuição dos resultados viola os princípios impostos pela curva normal.
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Assim, tem-se verificado que a incidência de pessoas com QI superior a 160 é o
dobro daquela que é prevista pela distribuição da curva normal (1/33 000) e nos
casos de QI superior a 180 (1/1 000 000) a frequência triplica. A hipótese explicativa mais plausível para esta ocorrência, refere a existência de uma “bossa” na curva
normal de distribuição a partir dos QIs de 160 (cf. Webb e Klein, 1993).
No domínio psicométrico há que atender às distorsões provocadas pelo uso
de testes normalizados para a população geral, mas que não foram construídos, nem
normalizados com amostras de crianças sobredotadas. Tal facto condiciona a interpretação dos resultados nestes grupos específicos. Em particular, referimo-nos ao
efeito tecto (ceiling effect)14 das escalas de inteligência, que não permite uma grande
variabilidade dos resultados. No caso particular da aferição portuguesa da WISC, os
resultados na escala nunca podem ultrapassar a barreira dos 150
Nas amostras de sobredotados o efeito tecto pode fazer sentir-se de diversos
modos. Em primeiro lugar, ele pode provocar um abaixamento dos resultados, particularmente nos casos mais extremos (cf. por ex., Sparrow e Gurland, 1998). Ou
seja, os escores de muitas crianças sobredotadas são subavaliados devido a esse
fenómeno. Isto acontece, porque na cotação de muitos subtestes a pontuação máxima (20 pontos ponderados) é obtida com um leque de desempenhos diversificados.
Assim, aos 8 anos e 6 meses, por exemplo, a pontuação 20 na prova de vocabulário
é obtida com 44 pontos ou com 80; no teste de disposição de gravuras, essa mesma
pontuação pode ser conseguida com 29 ou 57 pontos. Vejamos o caso concreto de
duas crianças de 10 anos e 4 meses da nossa amostra: uma obtém no vocabulário 78
pontos brutos, e a outra consegue um resultado de 57 pontos brutos; a ambas é
atribuido um resultado ponderado de 20 pontos, embora tenham tido performances
bastante diferentes.
A questão do tecto demasiado baixo das escalas de inteligência, além de criar
problemas à interpretação estatística dos resultados (fraca dispersão), também desencadeia dificuldades no desenho do perfil cognitivo individual da criança sobredotada, provocando transtornos no estabelecimento de um programa educativo
individual, que respeite as aptidões diferenciadas do aluno (no capítulo 6, veremos
que este problema não se verifica na maioria das crianças sobredotadas da nossa
amostra).
Desta forma, quando se comparam as amostras de sobredotados com

14 Diz-se que um teste apresenta um tecto muito baixo, quando tem um número reduzido de itens difíceis. Por esse motivo, o poder discriminativo do instrumento é reduzido, pois há um grande
número de crianças a responderem correctamente a todos os itens, obtendo o mesmo resultado global e
parecendo ter o mesmo nível de inteligência, quando de facto isso não é verdade. O que simplesmente
acontece é que o teste impede os sujeitos extremos de revelarem toda a extensão das suas aptidões. Neste
contexto, o escore máximo não constitui o acontecimento raro que deveria ser.
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amostras de não sobredotados, os investigadores recomendam o uso de testes com
tecto elevado, de modo a permitirem um desenho mais relevante do perfil de desempenho dos estudantes sobredotados (cf. Feldhusen e Jarwan, 1993; Olszewski-Kubilius e Subotnik, 1991; Reynolds e Clark, 1986).
Uma outra solução para este dilema, poderia ser encontrada no uso de testes
estandardizados que incluissem normas específicas para os sobredotados. No entanto, na falta destes, é habitual empregar estratégias alternativas que tentam minimizar
os danos operados pelo baixo tecto. A estratégia mais corrente, é a de recorrer às
normas estandardizadas do nível de idade superior. Para o caso particular das escalas
de Wechsler, Clark e Reynolds (1986) propõem a seguinte metodologia:
1)

Aplicação da escala e cálculo dos resultados de acordo com os procedimentos habituais da aferição;

2)

Determinar a idade teste15 (age equivalent) para cada um dos subtestes,
de acordo com as tabelas de conversão dos resultados brutos em resultados ponderados;

3)

Calcular a mediana das idades teste, eliminando deste cálculo os subtestes em que a criança excedeu a performance média do grupo de idade
mais avançado (no caso da WISC, 15 anos e 11 meses);

4)

Proceder novamente ao cálculo dos resultados de cada subteste tomando
como referência a mediana da idade teste. Por exemplo, se a criança tem
8 anos de idade cronológica, mas tem uma idade teste média de 12 anos,
a conversão dos resultados brutos em resultados ponderados faz-se na
tabela de idade correspondente aos 12 anos (pág. 133 da aferição portuguesa);

5)

Refazer os cálculos para a escala total e para as subescalas verbal e de
realização. Os autores referem que os resultados finais nas subescalas, e
na escala de global, devem apresentar valores entre 94 e 106;

6)

Elaborar a análise do perfil, de acordo com os processos habituais.

Por último, as escalas de inteligência com baixo tecto também penalizam as
crianças sobredotadas, ao recompensarem as respostas do tipo convergente, não
dando crédito ou bónus às respostas do tipo divergente. Na WISC, este problema
verifica-se, sobretudo, nos testes de compreensão e de semelhanças16.
Vejamos alguns exemplos, extraídos da nossa casuística: na resposta ao item
11 do teste de compreensão (porque se usam tecidos de algodão no vestuário?) a
criança respondeu: “porque o algodão é confortável, não é uma fibra sintéctica, não
15 O conceito de idade teste foi introduzido por Wechsler em 1951 e constituiu uma designação
alternativa ao conceito de idade mental. O princípio básico da sua determinação foi o seguinte: “o resultado bruto correspondente ao resultado normalizado padronizado 10 para um quadrimestre — por
exemplo, 11 anos e 0 meses a 11 anos e 4 meses incompletos — define como respectiva idade-teste o
valor médio deste período — no caso, 11 anos e 2 meses” (Marques, 1970, 65).
16 No caso vertente da nossa investigação, estes problemas colocam-se, ainda, com mais
agudeza pelo facto da aferição da escala estar desactualizada.
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faz alergias e deixa respirar bem a pele”. As normas para a cotação desta resposta
dizem que “(…) são concedidos dois pontos a uma resposta que inclua pelo menos
duas razões gerais; se menciona apenas uma delas, atribuir um ponto” (cf. pág. 85
do Manual). As razões gerais apresentadas no manual do teste são: 1) durável; 2)
barato; 3) lavável; 4) fresco (mais fresco do que a lã); 5) fácil de tecer; 6) fácil de
tingir (cf. pág. 89 do Manual). Em função destes critérios a resposta seria cotada
com zero pontos, apesar de demonstrar um grau elevado de elaboração.
Na resposta ao item 3 (Porque é melhor construir uma casa com tijolos do
que com madeira?), a criança diz: “É melhor construir com tijolos, pois com a madeira estamos a destruir a natureza”. As normas para a cotação da resposta referem
as seguintes razões gerais: 1) dura mais; 2) é mais seguro contra incêndio ou tempestade; 3) mais sólido; 4) tem melhor isolamento (cf. pág. 86 do Manual). Nenhuma destas razões foi referida pela criança em questão e, consequentemente, a sua
resposta poderia ser cotada com zero pontos.

3.3. Outros problemas inerentes a esta investigação
Um outro aspecto que, desde já, convém ser referido, diz respeito ao facto de
a amostra de controlo ser constituída por sujeitos de QI superior. Reconhecemos que
esta característica poderá ser apontada como um aspecto metodológico questionável
desta investigação, porquanto propicia uma taxa de sobreposição mais elevada, que
poderá provocar a homogeneização das duas amostras. Isto é, ao compararmos um
grupo de crianças intelectualmente sobredotadas (média=139.4), com um grupo de
controlo que também apresenta valores de QI considerados superiores (média=124.4), há maiores probabilidades de não encontrarmos diferenças significativas
entre os dois grupos devido à proximidade do seu QI17. Ou seja, devido ao erro padrão de medida, poderá haver sujeitos do grupo de controlo que, eventualmente numa segunda mensuração, serão colocados no grupo dos sobredotados; e a situação
inversa também poderá ocorrer.
Em contrapartida, se tivessemos extremado as amostras, recorrendo a um
grupo de controlo com QI mais baixo, sem dúvida que reduziriamos esse risco e
aumentávamos as probabilidades de encontrar diferenças significativas intergrupos.
Porém, essa ocorrência poderia ser atribuída a um conjunto indefinido de factores
que maximizam o seu efeito em amostras extremadas, através de um conjunto de
variáveis parasitas, que não poderíamos controlar.
Mesmo assim, e com o objectivo de estudar este fenómeno, constituimos
17 Importa no entanto referir que a diferença de QI entre os dois grupos é de 15 pontos e que essa diferença é do ponto de vista estatístico, altamente significativa (f (1, 99) =212.8, p= 0.0001).
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provisoriamente dois grupos extremados. O primeiro é formado por todos os sujeitos
com QI superior a 140 (14 crianças) e o segundo abarcou as crianças com QI inferior a 120 (12 crianças). O estudo comparativo destes grupos não conduziu a alterações substancias nos resultados, apenas acentuou as diferenças relativas ao género. Assim, no grupo extremo das crianças sobredotadas encontramos 12 rapazes e 2
raparigas; e no grupo extremo de controlo, há 3 rapazes e 9 raparigas. Sendo este o
único dado saliente, os resultados comparativos destes grupos não serão apresentados.
Os dados referentes à anamnese também podem ser relativizados, pelo facto
de terem sido recolhidos por via retrospectiva, com todas as limitações que esta
metodologia acarreta. Ou seja, muita informação já foi esquecida e outra é fornecida
tendo como suporte referenciais normativos diversificados.
Nesta pesquisa, a dimensão das nossas amostras remete para o uso de estatísticas univariadas e de instrumentos de avaliação psicológica que nem sempre
apresentam as características desejáveis (referidas anteriormente). Sendo assim, a
leitura dos resultados deve ser condicionada por essas limitações. No sentido de
fornecer um maior grau de exigência à interpretação dos resultados, reforçando a sua
garantia, poderá estabelecer-se um grau de confiança mais elevado, fixando um
nível alfa de 0.01. As provas estatísticas utilizados variaram em função do tamanho
das amostras (N) e do tipo de variáveis. Recorremos com mais frequência à análise
da variância de uma via (One Way), ao cálculo de coeficientes de correlação de Bravais-Pearson e ao teste de Qui quadrado. Na aplicação deste último teste, houve
casos em que a frequência esperada foi muito baixa (inferior a 5); nessas situações
ajustámos as análises ao tamanho do grupo utilizando o Teste de Fisher (Fisher Exact Probability Test). Os casos em que os resultados das análises ajustadas diferiram
das análises não ajustadas são devidamente assinalados. Na estatística nãoparamétrica utilizámos a prova µ de Mann-Whitney.
Para o tratamento dos dados recorremos ao programa StatView para o Macintosh, versão 4.5.
Finalmente, chama-se a atenção para as leituras que possam vir a ser feitas
destes resultados e para as hipotéticas réplicas desta investigação. Todas elas devem
ter em conta a definição operacional de sobredotado que subjaz a esta investigação:
QI superior a 135 em crianças de idade escolar e com menos de 12 anos de idade.
Os resultados não devem, nem podem, ser comparados com os de outras investigações que tenham recorrido a outras definições operacionais de sobredotado.
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CAPÍTULO 4
Estudo 1: Processos de identificação da criança sobredotada

The twenty-first century is upon us, but researchers are hardly any more efficient in
identifying giftedness than they were when
Terman first developed the intelligence test
(Grinder, 1993, p.29).

Introdução
A revisão teórica apresentada nos dois primeiros capítulos desta tese, faz
prever o grau de dificuldade associado aos procedimentos de identificação dos sujeitos sobredotados, pois, como vimos, a sobredotação não é um construto unitário e,
consequentemente, não é legítimo definir uma prática geral de identificação. Sternberg
e Davidson expressam assim o problema: “Ultimately, usefulness may be the only test
we have of what makes for a better or worse conception of giftedness. Giftedness is
something we invent, not something we discover. It is what one society or another
wants it to be, and hence its conceptualization can change over time and place”
(Sternberg e Davidson, 1986, 3-4).
Neste capítulo, apresentamos um modelo de identificação da criança sobredotada intelectualmente. É um processo sequencial, iniciado com a aplicação de um
teste colectivo de inteligência; seguido pela recolha de informações junto dos professores; e culminando na administração individual de uma escala de inteligência. É
nosso objectivo determinar a eficácia das técnicas de rastreio (teste colectivo e informação dos professores) na identificação da criança sobredotada, tendo como critério de sobredotação o resultado na escala de inteligência de Wechsler: QI≥135.
Antes de apresentarmos os resultados, expomos as práticas de identificação
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mais incrementadas e, simultaneamente, referimos as limitações e as dificuldades
que lhes estão associadas. Subjacente a esta problemática, também se questionam as
vantagens decorrentes da identificação. Ou seja, retomando o pensamento de Sternberg e Davidson (1986), questionamos a utilidade da identificação dos sobredotados:
é ou não importante identificar as crianças sobredotadas? Quais são os benefícios
decorrentes desse processo? É com estes problemas que iniciamos a nossa exposição.

1. Razões que motivam a identificação
Na introdução desta tese, já defendemos a importância teórica, individual e
social do estudo da sobredotação. Neste momento, reafirmamos o interesse e a necessidade de identificar as crianças sobredotadas, considerando que a subsequente
educação especial é um direito que lhes assiste, dentro do princípio geral da equidade social. A violação desse direito, arrasta, inevitavelmente, graves custos psicológicos para a criança, que se manifestam em desiquilíbrios no seu crescimento psíquico
e no seu desempenho escolar. Numa escola pautada por padrões standard, a criança
sobredotada é um estudante “atípico” e, consequentemente, requer ajustamentos curriculares. Quando nos escudamos sob falsos argumentos igualitaristas, dizendo que
na escola não se podem “fabricar” elites, e lhe negamos uma educação especial, o
resultado é, frequentemente, a apatia, o desencanto com a escola, o subdesempenho,
o mau comportamento e as baixas expectativas. Feldhusen e Baska equacionam claramente este problema: “The purpose of the identification process in gifted education is to identify youth whose abilities, motivation, self-concept, interests, and creative talents are so far above average that special education program services are
need to meet their needs” (Feldhusen e Baska, 1985, 81).
Freeman (1979; 1983; 1991) também advoga a necessidade de identificar as
crianças sobredotadas, tendo em vista a implementação de uma pedagogia especial.
Em 1983, enuncia três tipos de transtornos que, potencialmente, poderão ocorrer
numa criança sobredotada integrada numa classe regular sem nenhum tipo de apoio
específico ou sem estratégias curriculares alternativas.
O primeiro diz respeito à inadequação do currículo regular, que não foi concebido a pensar nos sobredotados. Assim, o ensino repetitivo e o treino intensivo das
competências básicas, consideradas estratégias fundamentais para a maior parte dos
alunos, são ineficazes com a criança sobredotada e apenas a conduzem ao desinte-
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resse escolar1. Aborrecidas, tendem a distrair-se recorrendo a comportamentos de
indisciplina, facto que não agrada ao professor, ou através de um “alheamento não
perturbador” para o meio, mas que vai provocando gradualmente um afastamento
psíquico da escola e do que lá se passa, sendo depois difícil fazê-las voltar à realidade (Gibello, 1982; Parker, 1990; Pereira, 1995).
Um outro problema coloca-se ao nível da prática pedagógica corrente, que,
habitualmente, não capitaliza o estilo de aprendizagem e de raciocínio do aluno. Ou
seja, as necessidades da criança sobredotada apelam para um modo de aprendizagem
mais “permissivo”, dominado pela exploração intelectual, que não se compadece
com uma pedagogia excessivamente orientada.
Uma terceira dificuldade, pode encontrar-se no ambiente geral da sala de aula
regular, constituído por alunos e professores insensíveis ou pouco receptivos ao
grande envolvimento destas crianças nas aprendizagens académicas. Esta atitude,
poderá produzir nos alunos sobredotados aquilo que Terrassier (1994) denomina de
efeito pigmaleão negativo. Ou seja, a criança apercebe-se de que a sua diferença não
é bem aceite e, gradualmente, adopta um funcionamento cognitivo mais convencional de modo a aumentar o seu ajustamento ao meio. Com o decorrer dos anos, as
suas aptidões vão definhando e assistimos a um desfazamento cada vez maior entre
a idade mental da criança e a sua idade escolar2.
Mais tarde, a esse problema acresce um outro, a que Freeman (1983) chama
sindroma da preguiça aprendida. Em virtude das fracas solicitações feitas pela escola, estes alunos não aprenderam a trabalhar e a fazer esforços, já que uma simples
leitura ou apenas a audição da aula eram suficientes para atingirem um bom desempenho. Chegados a um nível de ensino mais exigente (3º ciclo ou universidade),
vêem-se desprovidos de estratégias de estudo, de competências de reflexão e podem
apresentar o seu primeiro fracasso, que surge como uma ferida narcísica, capaz de
1 Em contexto clínico, já nos foi dado observar os efeitos perniciosos desta atitude, logo no
primeiro ano de escolaridade. Referimo-nos às crianças sobredotadas intelectualmente, cuja entrada na
escola foi uma vivência apaixonante, mas que, passados dois ou três meses, se converteu num pesadelo,
que defraudou todas as suas expectativas optimistas. Nestes casos, a criança recusa-se a ir à escola e
declara abertamente a sua aversão às cópias e aos ditados. Este comportamento é ainda mais saliente nos
casos das crianças sobredotadas que revelam um desfazamento entre o desenvolvimento intelectual e
psicomotor (Pereira, 1995; Terrassier, 1994; Rieben, 1980), que não lhes permite um desempenho tão
perfeito como aquele que o professor espera dele (legítimamente, porque é sobredotado!). Frequentemente,
esse desempenho mediano é interpretado como sintoma de preguiça e o professor retalia, solicitando uma
nova cópia. Aparentemente, um problema tão benigno como este, pode conduzir a verdadeiras fobias
escolares.
2 Aliás, parece ser essa a explicação para o facto das crianças sobredotadas constituirem, em
termos relativos (quando comparamos aquilo que elas podem fazer, com aquilo que realmente as deixamos fazer), o grupo mais atrasado das nossas escolas. Terman (1925) já fez referência a este fenómeno,
quando verificou que esses alunos apresentavam um avanço de 50% em termos de idade mental, um
avanço global de 44% nos testes escolares de leitura, raciocínio numérico, linguagem, ortografia e informação geral, e que no percurso escolar só lhes era permitido um avanço de 14% (correspondente a 1
ano escolar). Desta forma, conclui que a criança sobredotada é “forçada” a executar tarefas dois a três
anos abaixo das suas capacidades.
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gerar um desinvestimento total na aprendizagem escolar.
Por último, também em contexto escolar convencional, os sobredotados correm, permanentemente, o risco de indispôr o professor, quando colocam questões
pertinentes, mas que parecem inoportunas ou provocatórias, porque o próprio professor nunca tinha pensado nelas e/ou porque não sabe responder-lhes. Nestas situações, é frequente referir-se que os alunos sobredotados são desajustados, quando na
verdade eles apenas querem satisfazer o seu desejo de aprender.
Os argumentos supra-mencionados, são, em nossa opinião, condição suficiente para legitimar a implementação de práticas de reconhecimento da criança sobredotada e, subsequentemente, oferecer-lhe condições especiais de ensino. No entanto, é importante salientar, desde já, que os métodos de identificação são falíveis e
que o seu uso comporta riscos associados. De facto, em algumas situações, os custos
psicológicos, no sujeito e materiais, na instituição, podem não compensar os benefícios. Neste sentido, as desvantagens de uma identificação incorrecta (crianças que
são identificadas erradamente e crianças que são rejeitadas incorrectamente), devem
ser tão ponderados como as vantagens que resultam para aqueles que são reconhecidos correctamente (cf. Hany, 1993).

2. As práticas de identificação e os seus problemas
Atendendo à multidimensionalidade do conceito de sobredotação, a maior
parte dos investigadores são unânimes no reconhecimento das limitações associadas
às práticas de identificação baseadas exclusivamente nos testes de QI (Benbow e
Minor, 1990; Denka 1990; Feldhusen, 1991; Hagen, 1980; Hoge, 1988; Sattler,
1992). Pelo contrário, perfilham-se diferentes tipos de sobredotação, que não são,
necessariamente, acompanhados por um QI elevado3.
No entanto, as práticas pedagógicas encontradas são bastante diferentes. Assim, Hoge (1988), reportando-se aos trabalhos de Feldhusen, Asher e Hoover, 1984
e de Fox e washington, 1985, apresenta o protótipo da situação mais comum neste
domínio: na descrição do construto toma-se como referência a definição oficial de
Marland4, mas na identificação dá-se primazia ao QI e as crianças apenas são consi3 Nomeadamente, parece ser isso que acontece no domínio das artes plásticas. Terman (1925),
por exemplo, verificou que os QIs de uma amostra de 50 crianças, indicadas pelos professores como
tendo aptidões artísticas elevadas, variavam entre 79 e 133, e apenas uma ultrapassava a barreira dos 130.
Por seu lado, no domínio da música, essa disparidade não é tão notável e, frequentemente, observa-se que
estas crianças apresentam um QI elevado. Por exemplo, Radford (1990) verifica que o valor médio do QI
dos estudantes da Yehudi Menuhin School of Music é de 130, com resultados a variarem entre 93 e 166.
4 Numa tentativa bem intencionada de identificar os diferentes tipos de sobredotação que não
são, necessariamente, acompanhados de um QI elevado, recorre-se a testes de desempenho em domínios
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deradas sobredotadas se apresentam um desempenho superior no teste de inteligência; depois, são colocadas num programa para sobredotados que basicamente se define pela ênfase que concede ao trabalho independente e ao exercício da criatividade, ignorando se estes atributos se ajustam ou não às crianças seleccionadas. Ou
seja, nesta situação concreta, e muito frequente, não há qualquer convergência entre
o construto de base (definição), os instrumentos de identificação utilizados (testes e
inventários) e a intervenção que se oferece (condições especiais de ensino-aprendizagem). Neste contexto, o uso de critérios múltiplos tem apenas um efeito
cosmético, pois utilizam-se um número diversificado de medidas e no final é concedido direito de veto ao QI.
O caso relatado por Denka (1990), referente ao processo de identificação utilizado no estado norte-americano de Missouri, também é ilucidativo. Aqui, o processo de reconhecimento inicia-se com a aplicação de um teste colectivo de inteligência, seguido da aplicação individual de uma escala de inteligência, àqueles que
conseguiram melhores resultados no teste colectivo. Se a criança obtiver na escala
individual um QI igual ou superior a 130, entra para a lista de espera de admissão ao
programa, se o resultado estiver muito próximo desse valor poderá fazer um novo
reteste ao longo do ano. Para além dos testes de inteligência, também se aplicam
testes de criatividade, testes de desempenho em domínios específicos e inventários
de comportamento preenchidos pelos pais e professores. Com estes últimos, pretende-se avaliar, entre outras coisas, a motivação, as aspirações e o envolvimento da
criança na tarefa. A decisão final é tomada com base num escore ponderado, no qual
a escala de Stanford-Binet tem um peso de 60% e os restantes critérios contribuem
com 40%. A ineficácia destas metodologias já foi apontada no capítulo 1 deste trabalho. Ficando bem claro que, muitas vezes, há gastos enormes (em tempo e dinheiro), que não se traduzem em decisões válidas e fiáveis. Frequentemente, os resultados compósitos ocultam muita informação e conduzem a decisões polémicas. Para
fazer face a este problema, Feldhusen (1991) refere que, quando se usam diferentes
medidas de avaliação (inteligência, desempenho, liderança, criatividade, motivação),
é preferível examinar isoladamente cada um dos resultados e ponderar se criança é
sobredotada neste ou naquele domínio.
Em matéria de identificação da criança sobredotada, somos obrigados a concluir que o fundamental é haver uma articulação entre a definição adoptada (construto de base), os meios/instrumentos de identificação e as propostas de intervenção
pedagógica que se podem oferecer. Ou seja, a explicitação clara do construto “soespecíficos. No final, a informação obtida nos testes é combinada com todos os critérios expostos na
definição federal, usando uma matriz de identificação. Nestes casos os estudantes são avaliados em todas
as áreas, através de escores ponderados.
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bredotado” deve ser uma condição prévia e inerente ao processo de identificação
(que definição de sobredotado é usada?). Posteriormente, em função desse critério,
escolhem-se os procedimentos de identificação a utilizar, especificando as fontes de
informação (professores, pais, as próprias crianças) e os instrumentos de medida
(testes, inventários, grelhas de observação). Por fim, os conteúdos propostos no programa de intervenção/desenvolvimento devem ser ajustados às aptidões que se avaliaram na identificação: “Il faut associer le savoir-faire méthodologique, le sens
pédagogique et les moyens concrets” (VanBoxtel, 1991)5. Exemplificando, diremos
que a identificação da criança intelectualmente sobredotada, implica procedimentos
de avaliação ao nível do desenvolvimento cognitivo (escalas de QI) e motivacional,
prevendo-se a sua inserção num programa de enriquecimento6. Por sua vez, à identificação de talentos no domínio da matemática, deve corresponder um sistema de
identificação baseado em testes de rendimento escolar aferidos, e à sua sinalização
positiva deve suceder-se a implementação de um programa de aceleramento curricular7.
Numa tentativa de sistematizar a informação respeitante à identificação das
crianças sobredotadas, Kerr (1991) reconhece a grande diversidade de modelos e a
sua variabilidade em função da população alvo. No entanto, numa análise cuidada
de cada um deles, verifica que todos constituem formas, mais ou menos hibrídas, de
quatro grandes modelos. São eles: o RDIM – The Revolving Door Identification
Model de Renzulli (Renzulli et al., 1981; 1986; cf. cap. 1); o SOI – The structure of

5 Esta articulação também pressupõe que a condução do processo, seja, muitas vezes, guiada pelos programas disponíveis numa dada área educativa. Nestes casos, a definição e a identificação são condicionadas pelos programas existentes.
6 O enriquecimento é um plano de estudos horizontal que consiste num alargamento das fronteiras do currículo, e cuja planificação se baseia nos interesses e necessidades específicas do aluno. Esse
aumento pode ser feito com conteúdos da mesma dimensão cognitiva (com grau de dificuldade semelhante) ou apelar para um nível de pensamento mais complexo. No primeiro caso fala-se de enriquecimento horizontal, na segunda situação o enriquecimento é vertical. Com esta estratégia implementam-se
práticas metodológicas e conteúdos que não são contemplados nos currículos regulares. O enriquecimento
pode ser feito individualmente ou em pequenos grupos e dentro da sala de aula ou fora dela. Por exemplo,
o trabalho de projecto é uma modalidade de enriquecimento. Como estratégia educativa, o enriquecimento parece ser a melhor solução para as crianças dos níveis etários mais baixos e, em particular, para aquelas que apresentam um desenvolvimento excepcional ao nível das aptidões verbais e do raciocínio social
(Pereira, 1995; Southern e Jones, 1991; Southern, Jones e Stanley, 1993; Treffinger, Callahan e Vaughn,
1991).
7 A aceleração é um plano de estudos vertical que visa uma evolução mais rápida no sistema educativo. Não se assume como uma estratégia singular, podendo apresentar diversas formas: antecipação
da entrada na escola primária; aceleração delimitada a alguns conteúdos curriculares; frequência de classes combinadas; entrada antecipada no liceu ou na faculdade; sistema de acumulação de créditos. No
nosso país, o método mais frequente é a entrada antecipada no 1ºciclo (cf. Pereira, 1994; Almeida;
Simões, Viana e Pereira, 1996). Num processo de aconselhamento educativo, a aceleração é particularmente benéfica, e constitui a melhor escolha, nos casos em que as aptidões superiores se manifestam em
áreas que não são dependentes da maturidade social: matemática, música, desporto, etc. No entanto, a
idade do aluno deverá condicionar esta opção e, seguramente, a aceleração intensiva apenas será aconselhável nas idades superiores (Schiever e Maker, 1991; Kulik e Kulik, 1984; Urban, 1993; Gagné, 1986;
Pereira, 1995).
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Intellect Model de Meeker e Meeker,1979; The Talent Search Model de Stanley
(Benbow e Stanley, 1993; Stanley, 1984); The Pyramid Model de Cox, Daniel e
Boston, 1985.
Relativamente ao modelo de Meeker e Meeker, o seu objectivo define-se
num diagnóstico prescritivo, que fornece estratégias de intervenção educativa, no
intuito de desenvolver as aptidões talentosas e melhorar as áreas mais fragilizadas. É
um modelo vocacionado para a identificação dos alunos talentosos pertencentes às
minorias étnicas e culturais. Neste modelo, o talento académico ou intelectual é preterido em proveito da identificação de outros talentos diversificados, mas, habitualmente, ignorados pela escola. É particularmente sensível na identificação dos alunos
criativos e daqueles que têm aptidões excepcionais no domínio viso-espacial.
O Talent Search Model, foi inicialmente desenvolvido por J. Stanley na Universidade John Hopkins (cf. Benbow e Stanley, 1983). Trata-se de um modelo de
identificação muito pragmático focado em áreas específicas do talento académico,
mais concretamente o talento na matemática e na aptidão verbal. Procura identificar
os estudantes excepcionalmente talentosos nessas áreas. O rendimento escolar funciona como critério de sinalização e a identificação é feita com testes de aptidão
escolar estandardizados: SAT-V (Scholastic Aptitude Test- Verbal) e SAT-M (Scholastic Aptitude Test- Mathematics). Neste modelo de identificação define-se rigorosamente quem é sobredotado: considera-se que uma criança é um talento excepcional na matemática, quando obtém um escore mínimo de 700 no SAT-M; será considerado um talento verbal (verbally precocious student) quando alcança um escore
mínimo de 630 no SAT-V. Em ambos os casos, esses resultados devem ser obtidos
antes dos 13 anos e correspondem ao percentil 95 dos 17-18 anos (cf. Benbow,
1986; Benbow e Minor, 1990).
Podemos afirmar que é um modelo de identificação económico, pois utiliza
instrumentos de medida com elevado grau de dificuldade e forte poder discriminativo, cujo único objectivo é seleccionar os sujeitos que apresentam padrões de desempenho extremamente elevados, sem haver preocupação de estabelecer um processo
gradual de selecção. Neste modelo o objectivo da identificação é sempre a aceleração dos currículos e oferecem-se oportunidades educativas especiais e bem definidas
para estes alunos. Os resultados nos testes de inteligência e de criatividade não são
considerados, embora os alunos seleccionados por este processo apresentem, habitualmente, QIs muito elevados.
O Pyramid model foi desenvolvido por Cox, Daniel e Boston em 1985. É um
modelo hierárquico e eclético, porque comporta quatro níveis de identificação que
tentam conciliar diferentes perspectivas teóricas (nomeadamente, as concepções de
Renzulli e de Stanley). Nesse sentido, o processo de identificação abrange os diver-
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sos graus e tipos de sobredotação. Na base da pirâmide, colocam-se os alunos acima
da média num conjunto diversificado de áreas. Esses alunos, depois de identificados,
devem beneficiar de actividades de enriquecimento na sala de aula. No patamar seguinte, situam-se os estudantes que habitualmente são identificados pelo modelo de
Renzulli (aptidão acima da média, criatividade elevada e grande envolvimento na
tarefa). Após a identificação, estes alunos devem ter direito a um currículo alternativo ou a um programa de enriquecimento realizado fora do contexto escolar. No terceiro nível, agrupam-se aqueles que manifestam talento excepcional em áreas delimitadas ou um desempenho muito superior nas escalas de QI. Para estas crianças,
devem constituir-se turmas especiais ou implementar estratégias de aceleramento.
No vértice da pirâmide, encontram-se os alunos excepcionalmente talentosos. São
em número muito reduzido e o desenvolvimento do seu potencial exige um aceleramento muito rápido do currículo escolar.
O Modelo de Renzulli já foi exposto detalhadamente no primeiro capítulo
deste trabalho, pelo que remetemos para a sua leitura.
Concluindo, diremos que a opção por um determinado modelo de identificação da criança sobredotada é sempre condicionada pela definição e metas do programa que lhe subjazem. Ou seja, neste momento já não faz sentido negar o conceito
plural da sobredotação e a identificação das diversas tipologias impõe o recurso a
métodos diversificados de avaliação. Também fica definido, que a identificação das
crianças sobredotadas é uma tarefa meritória e sobre a qual devem ser envidados
esforços no sentido do seu aperfeiçoamento permanente. De momento, apenas podemos fornecer três directrizes que poderão ajudar a acautelar os perigos inerentes a
qualquer processo de identificação dos alunos sobredotados.
Em primeiro lugar, os instrumentos de medida utilizados na identificação devem reflectir os conteúdos propostos no programa de desenvolvimento, ou seja os
procedimentos de identificação devem ser conformes aos objectivos do currículo.
Ainda a este nível, a avaliação dos programas também deve ser contemplada, pois
servirá quer para avaliar a eficácia do processo de identificação (validade dos critérios de selecção: quem teve mais êxito no programa?), quer para a avaliar o próprio
programa.
Em segundo lugar, no processo de sinalização deve definir-se um limiar de
admissão suficientemente lato, de modo a estabelecer uma estratégia de decisão que
resulte no menor número de perdas possível.
Finalmente, as decisões diagnósticas (admissão a um programa de sobredotados), em muitos casos, não se devem fixar em procedimentos matemáticos e
estatísticos, pelo contrário, devem ser substituídas por juízos clínicos, mais holísticos e baseados num estudo pormenorizado e compreensivo de cada caso. Este aspec-
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to é ainda mais pertinente quando sabemos que os testes tradicionais de inteligência
descuram um grande número de aptidões; que os professores são muito falíveis nos
juízos que fazem dos alunos (cf. Ponto 4.2. deste capítulo); que a avaliação da criatividade e do pensamento divergente é polémica, pelo menos nos moldes que se faz
tradicionalmente (cf. cap. 7).

3. A identificação da criança intelectualmente sobredotada
O processo de identificação da criança intelectualmente sobredotada, obedece
aos princípios já expostos anteriormente para a sobredotação em geral. Nesta secção
sistematizamos a informação e destacamos alguns aspectos particularmente relevantes para a sobredotação intelectual.
O método é sequencial e nele se distinguem duas fases: a despistagem ou rastreio e a identificação (Bacto et al. 1991; Carvajal e Mcknab 1990; Denka, 1990;
Hagen, 1980; Hany, 1993; Hoge, 1988; Hallahan e Kaufman, 1982; Kaufman, 1990;
Kerr, 1991; Maltby, 1984; Linn e Lopatin; 1990; Martinson, 1974; Reis, 1989;
Renzulli 1990; Schneider e Gervais, 1991; Sattler, 1992).

3.1. O rastreio
Na fase de rastreio, devem incluir-se o maior número possível de candidatos
e recorrer a diferentes tipos de informação, com o objectivo de reduzir ao máximo as
hipóteses de excluir incorrectamente alguma criança da fase de identificação (falsos
negativos). Trata-se de uma filosofia de lançamento de uma rede de malha larga
(“Throwing a wide net”) (Feldhusen e Jarwan, 1993, 239), que deve abranger 10 a
20% da população escolar (cf., por ex. Renzulli. 1986), mas que, nalguns casos, pode abarcar todos os alunos (Hartsough, Elias e Wheeler, 1983). Nesta etapa deve
dar-se particular atenção às crianças pertencentes às minorias étnicas e culturais (cf.
Kitano, 1990; Pardeck e Murphy, 1990), e aos alunos que não apresentam bom rendimento escolar, pois são as mais facilmente ignoradas pelas técnicas tradicionais de
rastreio. Por exemplo, nos Estados Unidos verifica-se que nos programas escolares
para sobredotados, os negros e os hispânicos estão subrepresentados, enquanto os
anglo-americanos e asiáticos estão sobre-representados. No sentido de minorar esta
desvantagem e garantir uma representação equitativa de todos os grupos étnicos,
propõem-se algumas soluções: um sistema de quotas que atenda à representação
desses grupos na população; descida do limiar nos critérios de admissão; uso de
normas particulares que respeitem a especificidade cultural desses grupos; uso de
testes de inteligência libertos culturalmente (Feldhusen e Jarwan, 1993).
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Relativamente às formas de sinalização, podemos afirmar que os métodos
mais frequentes são as nomeações efectuadas pelos professores e os resultados obtidos em testes colectivos de inteligência. Mais raramente, utilizam-se as nomeações
operadas pelos colegas ou pelos pais e o rendimento escolar.
3.1.1. As informações fornecidas pelos professores

A investigação revela que as nomeações efectuadas pelos professores são um
dos meios mais utilizados na sinalização das crianças candidatas aos programas especiais para sobredotados (Artsough e Wheeler, 1983; Hallahan e Kaufman, 1982;
Martinson, 1974; O´Brien, 1991; Winner, 1996). Simultaneamente, também se demonstra que os professores omitem das suas sinalizações um grande número de estudantes sobredotados, sendo particularmente ineficientes no rastreio dos alunos
sobredotados com fraco rendimento escolar, dos sobredotados privados culturalmente, dos sobredotados que apresentam problemas motivacionais e das raparigas sobredotadas. Consequentemente, o rastreio operado pelos professores, além de pouco
eficiente também produz enviezamentos nas amostras (cf. Maltby, 1984; Richert,
1991; Hany, 1993). Deste modo, é frequente haver pouca convergência entre o grupo dos estudantes sobredotados formado com base nas nomeações dos professores e
o grupo dos sobredotados constituído a partir dos resultados obtidos nas escalas de
inteligência.
Neste domínio, o estudo clássico de Pegnato e Birch (1959) é, provavelmente, o mais conhecido. Os autores, com uma amostra do 3º ciclo, confirmam a
fraca eficiência dos docentes na sinalização dos sobredotados, ao verificarem que,
num total de 154 alunos, os professores apenas identificaram correctamente 40 crianças, ignoraram 50 e confundiram erradamente como sobredotadas 113 crianças.
Os resultados de Walton em 1961 e de Jacobs, em 1971, ambos citados por Martinson (1974), não são mais animadores. Walton demonstra que os professores apenas
conseguiram sinalizar correctamente uma em cada cinco crianças, identificadas como sobredotadas na Stanford-Binet. No estudo de Jacobs, com crianças
pré-escolarizadas, a ineficácia ainda é maior, pois os professores só sinalizaram 10%
das crianças que mais tarde viriam a ser identificadas como sobredotadas. A investigação de Gear, em 1976 (in Sattler, 1992), aponta uma eficácia de 45% na sinalização operada pelos professores. Posteriormente, Hartsough et al. (1983), ao conduzirem um estudo sobre os procedimentos alternativos de identificação não-inte-lectual
das crianças sobredotadas, constatam novamente a fraca validade das sinalizações
efectuadas pelos professores. Mais recentemente, Sattler (1992), Benito (1994), Richert (1991) e Falcão (1992) apresentam investigações que também demonstram a
fragilidade das nomeações realizadas pelos professores. Por exemplo, Falcão (op.
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cit.) verifica que numa amostra de 674 crianças, os professores consideraram 23
crianças sobredotadas e destas, só 9 é que foram confirmadas pela WISC.
Perante estes dados há investigadores que referem a inutilidade do rastreio
efectuado pelos professores e insurgem-se contra o seu uso: Richert (1991) constitui
um exemplo. No outro extremo, aparece Tannenbaum (1983) que não poupa elogios
à sinalização realizada pelos professores, considerando-a indispensável.
Maltby (1984), Hoge e Cudmore (1986), compartilham a opinião de Tannenbaum, no entanto consideram que é necessário operar mudanças neste domínio. Ou
seja, reconhecem que no sistema vigente o rastreio consumado pelos professores é
inoperante, mas acreditam na possibilidade da sua regeneração: a baixa eficácia dos
professores não reflecte imprecisões ou inconsistências na informação que nos fornecem, antes espelham as dificuldades que eles têm em determinar o conceito de
sobredotado. Isto é, quando se lhes pede a sua opinião, sem operacionalizarmos o
conceito, a informação que recolhemos, apenas retrata o sistema diversificado das
representações estereotipadas que o professor tem do aluno sobredotado. Se usarmos
escalas de comportamento com boas características psicométricas e construídas com
base numa definição sólida, os professores serão capazes de efectuar sinalizações
correctas. Este postulado recebe suporte empírico nas investigações de Ashman e
Vukelich (1983) e Egan e Archer (1985). Os primeiros, encontram correlações elevadas entre os resultados nos testes de inteligência e as avaliações feitas pelos professores através de checklists. Egan e Archer (op. cit) chegam a conclusões semelhantes, ao compararem os juízos emitidos pelos professores e os resultados dos
alunos em testes de desempenho numa área específica. Em Portugal, o estudo de
Falcão (1992) tem, também, o mérito de demonstrar que é possível produzir mudanças nas percepções dos professores, tornando-os sinalizadores mais eficazes.
A diversidade das representações dos professores acerca do aluno sobredotado é reconhecida em diferentes investigações. Por exemplo, Guskin, 1992,
citado por Hany (1993), verifica que os professores apresentam cinco conceitos diferentes de sobredotação: analítica ou aptidão cognitiva; aptidões sociais; artes criativas (creative arts); aptidão verbal; aptidões motoras. Maltby (1984), também confirma que a sinalização dos professores é efectuada com base em critérios e conceitos de referência múltiplos. Entre eles, destaca o desempenho escolar situado num
nível avançado; a aquisição precoce da leitura; os resultados nos testes de QI; o talento numa área específica. Hany (1993) ao relatar estudos conduzidos na Turquia,
na Alemanha e nos Estados Unidos, demonstra que, na caracterização dos sobredotados, os professores referem o primado dos atributos intelectuais: o pensamento
lógico, a rapidez na compreensão e a curiosidade intelectual.
Entre nós, foram conduzidos quatro estudos neste domínio: Almeida e No-
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gueira (1988); Falcão (1992); Silva (1991); Veiga, Moura, Menezes, Ribeiro e
Abreu (1996).
A investigação de Almeida e Nogueira, levada a cabo na área do grande Porto com professores do ensino secundário, revela a presença maciça de dois estereótipos ligados à sobredotação. O primeiro, expõe uma concepção monolítica da sobredotação, definida essencialmente pelo QI elevado (primazia das capacidades intelectuais) e na qual se negligenciam os talentos em áreas específicas ou a criatividade. O
segundo, alude ao carácter psicopatológico da sobredotação, pois na caracterização
da criança sobredotada (com quem já contactaram), os professores colocam no topo
das referências a inadaptação escolar (41%) e as dificuldades de concentração
(44%). Curioso, é o facto destas características serem mais mencionadas do que a
inteligência, o raciocínio ou a riqueza vocabular.
Volvidos oito anos, Veiga et al. (1996) conduzem um novo estudo, com o
mesmo questionário, desta vez delimitado a dois distritos do interior norte do país. O
retrato do aluno sobredotado traçado por estes professores é muito semelhante ao
que foi encontrado por Almeida e Nogueira (1988), demonstrando o forte enraizamento desses estereótipos. A superioridade intelectual e as dificuldades de interacção social (dificuldade de adaptação relacional) foram os aspectos mais valorizados
na caracterização dos sobredotados.
A dominância do primeiro estereótipo (QI elevado), faz-nos crer que na nossa investigação haverá uma convergência maior entre a informação dos professores
e o nosso critério de identificação, porquanto estamos a trabalhar com crianças sobredotadas intelectualmente. Já relativamente ao segundo, a sua presença pode ter
efeitos nefastos na sinalização das crianças portuguesas sobredotadas intelectualmente, pois direcciona a atenção do professor para os comportamentos sociais da
criança, levando-o a negligenciar os atributos cognitivos. Ou seja, um professor subjugado por este estereótipo, tenderá a sinalizar eficazmente as crianças sobredotadas
problemáticas e a ignorar os alunos sobredotados que (ainda) apresentam um comportamento ajustado.
No entanto, as percepções dos professores portugueses acerca da sobredotação, parecem sofrer variações de acordo com a área geográfica, pelo menos é
isso que se pode inferir dos resultados apresentados por Silva (1992). Nesta investigação, verifica-se que os professores do ensino secundário da área da grande Lisboa
apresentam modelos conceptuais de referência mais alargados do que os seus colegas do Norte, ao nomearem casos de sobredotação nas “(…) artes, no desporto, nas
línguas, na criatividade e sede de conhecimentos” (Silva, op. cit., 58).
Resumindo, apesar da sua baixa eficácia, as nomeações dos professores continuam a ser usadas, como forma de rastreio, na maior parte dos modelos de identifi-
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cação das crianças sobredotadas intelectualmente. No entanto, sente-se a necessidade de alterar as condições em que essa participação se efectua. Em primeiro lugar, é
imprescindível fornecer aos professores uma formação adequada, que contemple
uma exposição detalhada dos indicadores de desenvolvimento e das características
comportamentais do sobredotado. Só desta forma os docentes deixarão de fazer as
sinalizações dos alunos, tendo como referência o rendimento escolar ou as características comportamentais menos relevantes.
Numa reunião de peritos efectuada em Nimegen (Holanda), em Julho de
1991, sob os auspícios do Conselho da Europa (VanBoxtel, 1991), concluiu-se que a
formação dos professores neste domínio é uma tarefa prioritária, por um lado, para
os tornar sinalizadores mais eficientes, por outro lado, para lhes fornecer competências que permitam promover nos alunos um bom desempenho escolar e um crescimento psicossocial harmonioso8. Em segundo lugar, é necessário construir instrumentos de avaliação com fortes características psicométricas, capazes de ajudarem
os professores a estruturar e objectivar as suas opiniões acerca do aluno.
Se não houver investimento nesta formação, é óbvio que os professores continuarão a ser sinalizadores pouco eficazes e as suas nomeações serão pautadas por
um conjunto diversificado de clichés inúteis.
3.1.2. Os testes de inteligência de aplicação colectiva

Como já referimos anteriormente, a aplicação de testes colectivos de inteligência, a par das nomeações efectuadas pelos professores, constitui o procedimento
mais frequente na sinalização da criança sobredotada e é com eles que se inicia a
fase de rastreio. Os mais referenciados na literatura são as Matrizes Progressivas de
Raven (nas suas três formas), o OTIS-Lennon Mental Ability Test (O-LMAT) e o
Slosson Inteligence Test (SIT).
De um modo geral, os resultados demonstram que os testes colectivos de inteligência são bons meios de despistagem (Hallahan e Kaufman, 1982; Martinson,
1974; Sattler, 1992). Todavia, a sua eficácia também é questionada, pois, em alguns
casos, observam-se discrepâncias acentuadas entre os desempenhos nos testes colectivos e os resultados nas escalas de aplicação individual. Por exemplo, Martinson
(1974) refere que no mesmo sujeito podem encontrar-se variações de 30 pontos entre o QI obtido num teste de aplicação colectiva (OTIS) e o QI conseguido numa
8 Esta questão é ainda mais pertinente quando a tendência actual é a de integrar estes alunos no
sistema de ensino regular: “(…) la majorité des experts de se déclarer, semble-t-il, en faveur de la scolarisation des élèves doués dans le système scolaire ordinaire. Ils préconisent même leur scolarisation
dans des classes hétérogènes.” (VanBoxtel, 1991, 12). Decorrente deste aspecto, na mesma reunião,
concluiu-se que na política de formação profissional dos professores o importante não é formar docentes
especialistas na área da sobredotação, mas sim ministrar uma informação básica a todos eles.
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escala de aplicação individual. Pegnato e Birch (1959) verificam que numa amostra
de 84 crianças, identificadas como sobredotadas pela Stanford-Binet, apenas 35 obtiveram na bateria OTIS desempenhos iguais ou superiores a 125. Posteriormente,
ao examinarem com maior detalhe os resultados, verificam que 45 crianças apresentam um diferencial de 20 pontos entre as duas escalas e em 15 sujeitos essa diferença aumenta para 30 pontos (os resultados mais elevados observam-se sempre na
Stanford-Binet). Mesmo assim, no conjunto das técnicas utilizadas, o teste colectivo
de inteligência apresentou-se como a medida de rastreio mais eficaz.
Walton (citado por Martinson, 1974) constata que 10% das crianças identificadas como sobredotadas numa escala de aplicação individual, apresentaram um QI
inferior a 110 em testes de aplicação colectiva. No entanto, também há casos em que
se regista a situação inversa, e observa que os testes colectivos identificaram erradamente como sendo sobredotadas crianças que, de facto, não o eram.
Sattler (1992), enuncia uma regra que articula as relações que se estabelecem
entre os resultados nos testes colectivos de inteligência e as escalas de aplicação
individual. Esse princípio postula o seguinte: de um modo geral, os testes colectivos
de inteligência tendem a diminuir os valores de QI e haverá casos em que eles subestimam as capacidades intelectuais de muitas crianças sobredotadas.
Para fazer face a esse problema, há autores que estabelecem pontos de discriminação (cutoff) mais baixos, a variarem, habitualmente, entre 125 e 130. Nalguns casos o limiar é ainda mais baixo: por exemplo, Clark, 1988 (in Carvajal e
Mcknab, 1990), sugere que, quando um teste colectivo de inteligência é usado como
meio de rastreio dos sobredotados, deve estabelecer-se um ponto discriminante de
115 de forma a evitar que um grande número de crianças sobredotadas sejam rejeitadas erradamente.

3.2. A Identificação
Na fase de identificação, pretende-se seleccionar um número muito limitado
de alunos que irão frequentar um programa curricular específico —habitualmente,
um programa de enriquecimento. O critério do QI mantêm, indubitavelmente, o protagonismo, mas a decisão de admissão no programa (reconhecimento da sobredotação) só é feita depois de uma entrevista final, seguida de uma avaliação descritiva e
qualitativa de todos os elementos. Ou seja, os resultados dos testes de QI são combinados com a análise de dados mais naturalísticos, recolhidos pela anamnese, descrições dos professores, inventário das características socio-afectivas e ocupacionais.
Desta forma, a identificação é um processo gradual, que deve revestir um carácter dinâmico e contínuo, no decorrer do qual são dadas oportunidades à criança
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para expressar e desenvolver as suas aptidões (Kitano, 1990). No final deve chegar-se a uma decisão que reúna o consenso, algumas vezes impossível e outras vezes
provisório, das diferentes fontes de informação. Maltby (1984), ao referir-se a este
procedimento, destaca a sua relatividade e utiliza metaforicamente a expressão “arena negociativa” (The negotiative arena).
Por último, é indispensável que todas as partes envolvidas (alunos, pais e
professores) compreendam a importância da identificação e as implicações que ela
acarreta nas suas vidas.
Por agora, também é importante salientar dois aspectos que podem condicionar o processo de identificação das crianças sobredotadas intelectualmente. Em primeiro lugar, destacamos o facto de um grande número dos testes usados, não terem
sido planeados para a população sobredotada e, consequentemente, apresentam um
“tecto” muito baixo e fraco poder discriminativo (cf. cap. 3). Em segundo lugar,
determinadas formas de sinalização, com recurso a testes não isentos culturalmente,
produzem enviezamentos, ao colocarem fora do processo de identificação os estudantes oriundos dos meios mais desfavorecidos (cf. Kerr, 1991).
3.2.1. As escalas de inteligência de aplicação individual

Embora constantemente criticadas, as escalas de inteligência são unanimemente reconhecidas como o meio mais adequado para identificação da criança
sobredotada intelectualmente e constituem o procedimento mais recomendado pelos
especialistas deste domínio (Bacto, 1991; Feldhusen e Jarwan, 1993; Hallahan e
Kaufman, 1982; Kaufman, 1990; Kaufman e Harrisson, 1986; Kerr, 1991; Martinson, 1974; Sattler, 1992; Sparrow e Gurland, 1998). Como argumentos favoráveis ao
seu uso, referem-se as boas qualidades psicométricas, o facto de serem excelentes
preditores do desempenho académico e terem um carácter compósito, que permite
uma interpretação multifacetada das aptidões mentais9. Por outro lado, a sua administração individual também propicia uma observação complementar dos comportamentos e características do sujeito, que podem ajudar no processo de tomada de
decisão.
Sattler (1992) não hesita em classificar os testes de inteligência, como o melhor método isolado de avaliação e compreensão das aptidões cognitivas. Diz, ainda,
que eles nos dão informação que nunca pode ser fornecida por outras fontes.
Kaufman e Harrisson (1986) assumem uma posição inequívoca, ao afirmarem que
os testes de inteligência são o único método apropriado para identificar as crianças
9 Neste sentido, os resultados alcançados nos testes de inteligência não devem ser usados apenas
para determinar o potencial da criança sobredotada, mas devem, simultâneamente, constituir um auxiliar
precioso para o planeamento educativo individual.

CAPÍTULO 4/Estudo 1: Processos de identificação da criança sobredotada

135

sobredotadas, cujo padrão comportamental não se ajusta ao protótipo habitual ou
que vivem em condições envolvimentais deficitárias e, por isso, passam despercebidas ao professor. Apontam, como exemplos, as crianças com problemas de comportamento, com dificuldades de aprendizagem, com deficiências físicas.
Mas, se a validade das escalas de QI como meio de identificação é indiscutível, as suas limitações como critério exclusivo de sobredotação também são
reconhecidas. Gardner (1983), Sternberg (1986, 1993), Treffinger e Renzulli (1986),
constituem o grupo mais crítico, relativamente ao monopólio dos testes de inteligência como critério de sobredotação intelectual. Em sua opinião, os testes de QI descuram um grande número de aptidões cognitivas. Nesse sentido, procuram desenvolver
novos meios de avaliação, que incluem a análise das estratégias de resolução de
problemas, a capacidade de transferência de conhecimento entre diferentes domínios, a análise das estratégias de aquisição do conhecimento. Por outro lado, também
é consensual que os testes tradicionais de QI podem conduzir a discriminações sistemáticas de alguns subgrupos da população, pelo facto dos seus itens não respeitarem as especificidades culturais.
Finalmente, o uso dos resultados dos testes de inteligência como único critério de sobredotação, pode conduzir a decisões caricatas, provocadas pela imposição
arbitrária de pontos de discriminação, que são vistos como valores absolutos. Quer
isto dizer, que, frequentemente, em termos de decisão não se atende ao valor relativo
da medida, esquecendo que ela sofre variações em diferentes tempos ou contextos.
Por exemplo, o bloquear a entrada de uma criança num programa de enriquecimento, só porque tem um QI de 129, quando o resultado mínimo exigido é um QI de
130, é repreensível, pois essa mesma criança poderá numa próxima avaliação apresentar um QI superior a 130. Nunca devemos esquecer que estamos a trabalhar num
domínio probabílistico e que os resultados em qualquer teste psicológico, têm associadas margens de erro, que devem ser reconhecidas.
Nas idades mais baixas (pré-escolar) a instabilidade dos resultados de QI é
ainda maior, devido às “oscilações” inerentes ao desenvolvimento e à grande labilidade da motivação e da atenção das crianças destas idades. Sendo assim, a identificação ou “diagnóstico” da sobredotação nas crianças pré-escolarizadas tem ainda um
carácter mais provisório (Perleth et al. 1993; Robinson, 1993; Sattler, 1992; Webb e
Klein, 1993). Perleth et al. (op. cit.) vai mais longe e refere que, mesmo nas crianças
dos primeiros anos da escola primária, os resultados alcançados nos testes de inteligência são muito instáveis e apresentam fraco valor preditivo. Para fazer face a este
problema, Roedel et al, 1980, adoptam o seguinte princípio: “(…) the must meaningful aspect of young child’s test performance is not the child’s average level of
performance across a wide range of tasks, but the most advanced performance de-
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monstrated” (Roedel et al., citados por Webb e Klein, 1993, 391). No caso das crianças sobredotadas em idade pré-escolar, Webb e Klein (ibidem) concluem que a
observação dos comportamentos e os testemunhos dos pais, pediatras e educadores
são, de um modo geral, mais importantes do que os resultados nos testes de inteligência.
De todas as escalas de inteligência, a Wechsler é o instrumento mais utilizado
na identificação das crianças sobredotadas. Segue-se a Stanford-Binet e, em terceiro
lugar, mas muito distanciada, surge a bateria de Kaufman (cf. Feldhusen e Jarwan,
1993; Perleth et al., 1993; Sparrow e Gurlan, 1998).
Pensamos que a opção pela escala de Wechsler ou pela Stanford-Binet, deve-se sobretudo às preferências pessoais de cada investigador, pois em termos psicométricos ambas demonstram condições suficientes de garantia e validade como
medidas de inteligência geral. No entanto, os utilizadores da Stanford-Binet alegam
que ela é um instrumento mais fiável na identificação da criança sobredotada (Kerr,
1991; Perleth et al., op.cit.). Em defesa da sua posição, referem que a escala de Stanford mede um maior número de aptidões cognitivas10 e encerra um poder discriminativo mais elevado, pois as tabelas de normas prevêem valores acima dos 170.
Contrariamente, a escala de Wechsler, além de medir um número bastante menor de
aptidões, também apresenta um poder discriminativo mais reduzido, ao não oferecer
tabelas de normas que comportem os valores extremos da distribuição (QI> 150). A
este último argumento, os defensores das escalas de Wechsler contrapõem as arbitrariedades desse processo, pois referem que as tabelas com os valores extremos são
obtidas a partir de amostras tão reduzidas que apenas servem para induzir em erro.
De facto, parece ser isso que acontece na nova versão da Stanford-Binet, cujas
amostras extremadas são tão pequenas que não legitimam o cálculo dos escores de
QI acima dos 130 (Perleth et al., 1993).
Relativamente à interpretação dos resultados de QI obtidos pelas duas escalas, frequentemente chama-se a atenção para o carácter mais inflacionista da Stanford-Binet (cf. Martinson, 1974; Kerr, 1991). Essa tendência é bem denunciada na
investigação de Beeman (in Martinson, op. Cit.), ao verificar que o QI das crianças
sobredotadas, avaliado pela Stanford-Binet e pela Wechsler, apresenta, em média,
um diferencial de 10 pontos, em favor da primeira.

10 Gowan e Bruch, 1971, citados por Martinson (1974), referem que a Stanford-Binet contêm 54
das 120 aptidões descritas por Guilford na estrutura do intelecto, enquanto que a WISC mede um número
(não especificado) bastante menor.
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4. Metodologia
Relembramos que é nosso objectivo testar a eficácia (capacidade preditiva) e
a sensibilidade (poder discriminativo) de seis técnicas de rastreio usadas na identificação das crianças sobredotadas intelectualmente: Matrizes Progressivas Coloridas
de Raven; Inventário de Sinalização da Criança Excepcionalmente Dotada; Escala
de Avaliação das Características Comportamentais do Aluno Sobredotado (subescalas de aprendizagem, criatividade, motivação e liderança). Para o efeito, vamos analisar os resultados de acordo com os critérios propostos por Pegnato e Birch em
1959, e retomados sucessivamente noutras investigações (cf. Carvajal e McKnab,
1990; Feldhusen e Jarvan, 1993; Finemamn e Carran, 1986; Hany, 1993; Terrassier,
1994).
Concretamente, estes investigadores apresentam dois modos distintos de avaliar a utilidade dos diferentes meios de rastreio. O primeiro processo, que designam
de eficácia (effectivness), refere-se à percentagem de crianças sobredotadas que são
correctamente identificadas pelo teste de sinalização (verdadeiros positivos). Ou
seja, com esta metodologia avalia-se o valor preditivo da estratégia de sinalização. O
cálculo é feito da seguinte maneira: número de sobredotados correctamente identificados pelo teste de rastreio a dividir pelo número total de sobredotados confirmados
pela escala de inteligência. Por exemplo, vamos supor que numa amostra de 100
sujeitos, o teste das Matrizes sinalizou 50 como eventuais sobredotados (tomando
como ponto discriminativo o percentil 99). Posteriormente, a aplicação da escala de
Wechsler confirmou a existência de 35 sobredotados (tendo sido considerado critério de sobredotação o QI≥135 na escala de Wechsler), destes apenas 18 tinham sido
sinalizados correctamente nas Matrizes. Neste caso, o valor preditivo das Matrizes
foi de 51.4% (18 em 35)11.
O segundo indicador, denomina-se efficiency (eficiência) e avalia a sensibilidade da estratégia. Refere-se à proporção de crianças sobredotadas correctamente identificadas, comparadas com o número total de crianças que foram
sinalizadas positivamente pelo teste de rastreio. O seu cálculo efectua-se dividindo o
número dos sujeitos correctamente identificados no teste de sinalização (18) pelo
número total dos sujeitos sinalizados no teste de rastreio (50). No caso em apreço, a
sensibilidade das Matrizes seria 36%.
Consideramos que a escolha da técnica de rastreio mais adequada deve combinar níveis elevados de eficácia e de sensibilidade, de modo a garantir um processo
de identificação eficaz e económico. Se o teste de rastreio apresenta um elevado
nível de eficácia e sensibilidade baixa (ou seja, sinaliza correctamente um grande
11 Número dos sobredotados correctamente identificados no teste de sinalização (18) a dividir
pelo número total de sobredotados, confirmados pela escala de inteligência (35).
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número de sobredotados, mas também sinaliza incorrectamente muitos sujeitos) é
pouco económico e gera um grande número de “Falsos positivos” (crianças identificadas como sobredotadas e que de facto não o são); se, pelo contrário, apresenta
uma sensibilidade elevada, combinada com uma baixa eficácia, o teste de rastreio é
económico, mas tem utilidade muito limitada, pois ignora um grande número de
sujeitos sobredotados. Ou seja, gera um grande número de “falsos negativos” (crianças sobredotadas que erradamente foram rejeitadas pelo teste de rastreio).
Em termos educativos, a meta final é escolher um método de rastreio que resulte no menor número de perdas possível e neste sentido a eficácia é mais importante que a sensibilidade. Ou seja, em contexto escolar a não sinalização dos estudantes sobredotados (falsos negativos), pode ter efeitos mais nefastos do que a aceitação incorrecta de alunos não sobredotados (falsos positivos). Neste caso, recomenda-se que a opção por uma determinada técnica de rastreio seja orientada, sobretudo, pela sua eficácia.
Baseando-nos no pressuposto de que a melhor estratégia é aquela que conduz
ao menor número de perdas possível, na análise dos nossos resultados, vamos descendo progressivamente os limiares de decisão (pontos discriminantes) na técnica de
rastreio e observamos os efeitos que isso produz nos seus graus de eficácia e de sensibilidade. Por exemplo, nas Matrizes começamos por estabelecer como critério de
sinalização positiva o percentil 99, depois fixamos o ponto discriminante no percentil 95 e, por fim, impomos como limiar óptimo o percentil 80. O objectivo final é
(em cada uma das técnicas de rastreio) optar pelo ponto de discriminação mais eficaz, mas que, simultaneamente, apresente níveis de sensibilidade aceitáveis.
Por último, em cada uma das técnicas de rastreio, procedemos ao estudo
comparativo das crianças sobredotadas sinalizadas positivamente (verdadeiros positivos) com as crianças sobredotadas ignoradas (falsos positivos). Com esta análise,
pretendemos extrair algumas inferências sobre os processos envolvidos em cada
uma das técnicas de rastreio. Por exemplo, porque é que os professores sinalizam
correctamente algumas crianças sobredotadas, enquanto outras são ignoradas? Essas
crianças apresentam um perfil diferente na WISC (por exemplo, QI verbal mais elevado), distinguem-se no grupo social de pertença ou no sexo?

4.1. Os instrumentos
4.1.1. As Matrizes Progressivas Coloridas de Raven

No conjunto dos testes colectivos mais utilizados no rastreio das crianças sobredotadas, destacam-se as Matrizes Progressivas de Raven. Feldhusen e Jarwan
(1993); Feldhusen (1991); Freeman (1979, 1983); Karnes e Whorton (1988); Kerr
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(1991); Richert (1985); Matthews (1988); Benbow e Minor (1990); Perleth et al.
(1993); Wilkinson (1993); Woodrum e Savage (1994); Winner (1996), são alguns
dos investigadores que referem as Matrizes como um instrumento importante de
sinalização das crianças sobredotadas.
A escolha privilegiada deste instrumento, deve-se ao facto de ele reunir uma
série de condições difíceis de conciliar em qualquer outro teste. Referimo-nos às
boas características psicométricas e ao longo historial de aplicação (cf. Simões,
1994); ao facto de ser pouco dispendioso em tempo e recursos; é um teste que não
apela grandemente para as capacidades verbais; é fácil de aplicar e, diz-se, que está
livre da influência dos factores culturais. No caso concreto da nossa investigação,
escolhemos a versão colorida das Matrizes, pelo facto de ele ter sido aferido recentemente para a população portuguesa (cf. Simões, op. cit.).
Tratando-se de um instrumento de avaliação amplamente divulgado, o teste
dispensa apresentações. No entanto, é importante referir que algumas das suas características (por exemplo, o facto de serem tarefas não verbais) se podem reflectir na
sensibilidade com que opera nos diferentes grupos da população. Assim, Vantassel-Baska (1989; 1991) e Tyerman, 1986, citado por Sparrow e Gurland (1998),
salientam a relevância do uso das Matrizes, principalmente no rastreio das minorias
desfavorecidas socioculturalmente e das minorias étnicas. Os mesmos autores, acreditam que o uso das Matrizes como técnica de rastreio, conduzirá a uma representação mais equilibrada de todos os grupos étnicos e culturais nos programas para sobredotados. Nesse sentido, há alguns estados norte-americanos que recomendam o
uso das Matrizes para a identificação das crianças sobredotadas provenientes de
meios socio-económicos baixos. O estado do Mississipi, constitui um exemplo
(Karnes e Whorton, 1988).
No entanto, a eficácia do teste a esse nível ainda não está esclarecida. Por
exemplo, Saccuzo e Johnson, 1995 (citados por Winner, 1996), verificam que o uso
das Matrizes apenas conduz a uma representação ligeiramente superior das crianças
desfavorecidas nas amostras de sobredotados e, desta forma, não cumpre as funções
de um teste totalmente liberto dos factores culturais.
Benbow e Minor (1990) constatam a sua utilidade sobretudo no rastreio dos
estudantes sobredotados na matemática (mathematically gifted students).
Por último, é importante referir que os processos de sinalização que adoptem
o teste das Matrizes como critério único, correm o risco de excluir as crianças excepcionalmente talentosas no domínio verbal (Winner, 1996).
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4.1.2. O Inventário de Sinalização da Crianças Excepcionalmente
Dotada (ISCED)

O ISCED (Inventário de Sinalização da Criança Excepcionalmente Dotada) é
constituído por 14 itens (cf. Anexo 3), que descrevem comportamentos nos domínios da aprendizagem, da criatividade e da motivação. Por exemplo: aprende com
muita facilidade; demonstra flexibilidade e interesses muito diversificados; é persistente: não desiste facilmente e procura soluções para a resolução dos problemas
demonstrando desembaraço e autonomia.
O instrumento foi construído a partir de uma pesquisa bibliográfica da literatura da especialidade (Albert e Runco, 1986; Benito, 1996a; Bloom, 1985; Cox,
1977; Freeman, 1991; Martinson, 1974; Robinson, 1993) e a selecção dos itens foi
orientada, fundamentalmente, por dois critérios: maior número de referências e relevância do comportamento na sobredotação intelectual.
O inventário foi aplicado aos professores na fase de rastreio, sem ainda terem
conhecimento dos objectivos e da temática da investigação. Foi-lhes dito que o preenchimento deveria ser feito tendo como referência o conjunto de todos os alunos da
turma, independentemente do seu nível de aprendizagem. À frente de cada item deveriam colocar o nome de duas ou três crianças, cujo comportamento habitual sugeria a característica em análise.
A cotação do inventário é feita atribuindo um ponto a cada nomeação que a
criança recebe, independentemente da natureza ou categoria do item. Sendo assim, a
cotação máxima é 14 e a mínima é zero.
4.1.3. A Escala de Avaliação das Características Comportamentais
do Aluno Sobredotado (EACCAS)

A EACCAS (Escala de Avaliação das Características Comportamentais do
Aluno Sobredotado) é um inventário de comportamentos construído originalmente
por J. Renzulli e R. Hartman, publicado pela primeira vez em 1971 na revista Exceptional Child. A escala é composta por 37 itens, distribuídos por quatro áreas: aprendizagem (8 itens), motivação (9 itens), criatividade (10 itens) e liderança (10
itens)12. Cada item refere uma característica comportamental que o professor deve
avaliar numa escala de 1 a 4. À cotação 1, corresponde a raridade ou total ausência
do comportamento; a classificação 2 deve ser atribuída quando o comportamento se
12 Posteriormente (Renzulli, Smith, White, Callahan e Hartman, 1976) a escala foi ampliada para 10 áreas de comportamento, mantendo inalterados os itens correspondentes às quatro áreas da escala
original. Subjacente a esse aditamento, julgamos estar presente a preocupação de alargar o conceito de
sobredotado a todos os domínios de expressão humana. As dimensões introduzidas, são: características
artísticas, características musicais, características dramáticas, características de comunicação-precisão,
características de comunicação-expressão, características de planeamento. Esta nova versão comporta 95
itens, cuja avaliação se faz da mesma forma.
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observa ocasionalmente; ao 3 equivale uma observação frequente do comportamento; e a pontuação 4 é concedida quando o sujeito apresenta com muita frequência
esse comportamento.
No que se refere às características psicométricas da escala, Renzulli et al.
(1976) referem coeficientes de validade teste-reteste (num intervalo de 3 meses) que
variam entre um máximo de 0.91 para a subescala de motivação e um mínimo de
0.77 para a subescala de liderança. As correlações inter-avaliadores oscilam entre
0.91 na subescala de criatividade e 0.67 na subescala de liderança. A validade concorrente das subescalas de aprendizagem, motivação e criatividade foi feita com
escalas de inteligência, testes de rendimento escolar e testes de criatividade (Testes
de Pensamento Criativo de Torrance). A subescala de aprendizagem apresentou correlações de 0.61 e 0.57, respectivamente, com o teste de inteligência e com o desempenho na matemática. A subescala da motivação limitou-se a uma correlação de
0.36 com o teste de inteligência, e aumentou para 0.60 a correlação com o desempenho na matemática. As correlações entre a subescala de criatividade e os Testes de Pensamento Criativo de Torrance apenas têm significado estatístico com os
testes verbais, e variam entre 0.48 (originalidade verbal) e 0.37 (fluência verbal). As
provas de validade concorrente da subescala de liderança foram obtidas com recurso
a técnicas sociométricas. Os valores das correlações obtidas são particularmente
elevados nos alunos do 4º e 5º graus (resultados que oscilam entre 0.75 e 0.84), mas
são muito baixos nos alunos do 6º grau (correlações a variarem entre 0.23 e 0.35).
A escala utilizada no nosso estudo comporta algumas alterações em relação
ao instrumento original, nomeadamente no número de itens, que foi ampliado para
40 (cf. Anexo 4). Os itens encontram-se assim distribuídos: 11 nas características de
aprendizagem, 8 nas características motivacionais, 11 nas características de criatividade e 10 nas características de liderança. Todavia, a esta ampliação não corresponde a introdução de novos itens, pois apenas procedemos ao desdobramento daqueles
que no pré-teste13 geraram dificuldades de compreensão. Por exemplo, o item 7 da
subescala aprendizagem (Reads a great deal on his own; usually prefers adult level
books; does not avoid difficult material; may show a preference for biography, encyclopedias, and atlases) foi subdividido em quatro itens: lê muito por iniciativa
própria (item 8); habitualmente prefere livros de nível adulto (item 9); mostra preferência por biografias, autobiografias, enciclopédias e atlas (item 10); não evita as
matérias difíceis (item 11). Mesmo assim, os professores continuaram a revelar dificuldades em responder aos itens 9 e 10, alegando que são comportamentos difíceis

13 A escala original foi aplicada a 40 professores no âmbito de uma acção de formação, na qual
se debatia a temática dos alunos sobredotados.
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de observar em contexto escolar14. Por seu turno, o item 8 da subescala da motivação (Likes to organize and bring structure to things, people and situations) foi retirado da nossa versão definitiva, por não ter sido compreendido pela maior parte dos
professores.
Relativamente à interpretação dos resultados, os autores da escala não concebem a apresentação de um resultado global. Ou seja, cada subescala funciona autonomamente, pois as quatro áreas comportamentais analisadas são consideradas independentes. O perfil dos resultados obtidos constitui um auxiliar precioso para selecção das experiências curriculares que devem ser oferecidas pelo programa educativo individual. Vamos supor que o aluno alcança um resultado muito elevado na
subescala de motivação; neste caso, provavelmente, será benéfico planear um programa educativo individual que dê ênfase à aprendizagem auto-dirigida. Por sua vez,
se um outro aluno apresenta um escore muito elevado na subescala de liderança, a
monitoragem dos outros alunos poderá ser uma boa estratégia de intervenção
(Renzulli et al., 1976). A cotação máxima na subescala de aprendizagem é de 44
pontos, na subescala da motivação é de 32 pontos, na subescala da criatividade é de
44 pontos e na da liderança é de 40 pontos.
Os professores foram solicitados a completar esta escala após uma acção de
formação, sobre a temática dos sobredotados. O preenchimento das escalas decorreu
entre os meses de Maio e Junho de 1995. Desta forma, garantimos que todos os professores já conhecem os seus alunos há, pelo menos, oito meses. Todos os docentes
envolvidos completaram a escala para 2, 4 ou 6 crianças, pertencentes ao grupo de
controlo e ao grupo dos sobredotados. Não lhes foi dada qualquer informação sobre
o desempenho dessas crianças nos testes psicológicos.
Por último, é importante referir que esta escala tem sido largamente utilizada
na investigação com crianças sobredotadas, principalmente como estratégia de sinalização, sendo, a par da Purdue Academic Rating Scales (PARS) desenvolvida por
Feldhusen et al. de 1980, a mais referenciada nos estudos de revisão sobre esta temática (Bacto, 1991; Feldhusen e Jarwan, 1993; Genovard, 1991; Martinson 1974;
O´Brien, 1991; Sattler, 1992; Woodrum e Savage, 1994).

14 Embora a escala não tenha sido aplicada nos 2º e 3º ciclos, cremos que a heterogeneidade dos
comportamentos em análise acentua as dificuldades de preenchimento nestes níveis de ensino, pois é
difícil um só professor ter acesso à observação de todos os comportamentos que se pretendem avaliar. Por
exemplo, na escala de aprendizagem haverá itens em que o professor de Língua Portuguesa se encontrará
mais habilitado para lhe dar solução, enquanto na escala de liderança, algumas respostas (item 10, por
exemplo) só poderão ser fornecidas pelo professor de educação física. Neste contexto, o inventário deve
ser sempre preenchido em conselho de turma.
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5. Os resultados
5.1. Matrizes Progressivas Coloridas de Raven
No quadro 5 apresenta-se a distribuição dos resultados no teste das Matrizes
para o grupo dos sobredotados e para o grupo de controlo. Nas duas amostras, os
resultados variam entre o percentil 99 e o percentil 70.
Quadro 5 - Distribuição dos resultados nas MPCR

Classes
Perc. 99
Perc. 98 a 96
Perc. 95 a 91
Perc. 90 a 81
Perc. 80 a 75
Perc. 74 a 70

Sobredotados
54.8%
9.7%
3.2%
12.9%
16.1%
3.2%

(17)
(3)
(1)
(4)
(5)
(1)

Controlo
28.1%
16.9%
7.9%
19.1%
22.5%
5.6%

(25)
(15)
(7)
(17)
(20)
(5)

Tomando como referência os valores extremos, verificamos que no percentil
99 há 42 crianças (17 sobredotadas e 25 não identificadas como sobredotadas) e no
percentil 70 encontram-se 6 alunos (1 sobredotado e 5 não sobredotados). Estabelecendo o percentil 9915 como ponto discriminante de referência para uma sinalização
positiva, constatamos que o teste das Matrizes sinaliza eficazmente 55% dos alunos
sobredotados (17 verdadeiros positivos) e omite os restantes 45% (14 falsos negativos). Relativamente à sensibilidade deste critério diremos que é moderada (40.5%),
pois, num total de 42 sujeitos sinalizados apenas 17 se confirmaram. Os restantes
59.5% foram sinalizados indevidamente (25 falsos positivos: crianças identificadas
como sobredotadas mas que de facto não o são).
Descendo o ponto discriminante da sinalização positiva para o percentil 95,
verificamos que o valor preditivo das Matrizes (eficácia) sobe para 68%, conseguindo sinalizar correctamente 21 sujeitos (verdadeiros positivos) em 31 possíveis. Por
seu turno, a sensibilidade do critério desce para 31%, ou seja, o teste sinaliza positivamente 68 crianças quando de facto apenas se confirmam 21.
Sucessivamente, fomos descendo os pontos discriminantes considerados como critério de sinalização positiva, e constatamos que o limiar mais aconselhável se
situa no percentil 80. Adoptando este critério sinalizam-se correctamente 90% das
crianças sobredotadas, sendo a sensibilidade de 33%. Trata-se de um índice modera15 60% das crianças que atingem o percentil 99 nas Matrizes apresentam um QI (WISC) inferior
a 135, e 4.6% apresentam resultados de QI inferiores a 120.
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do baixo, mas que não constitui uma grande quebra em relação aos 40.5% apresentados pelo percentil 99.
De seguida, tendo como ponto discriminante o percentil 99, comparamos o
grupo dos sujeitos sobredotados sinalizados correctamente (verdadei-ros positivos)
com o grupo dos sujeitos sobredotados que foram preteridos pelo teste das Matrizes
(falsos negativos).
Pela leitura do quadro 6 constatamos que o teste das Matrizes, enquanto prova de rastreio da sobredotação, é ligeiramente mais eficaz na sinalização correcta
dos rapazes (57.1% versus 50%). Relativamente à composição social dos dois grupos, emerge um fenómeno surpreendente, ao assistirmos a uma diminuição da eficácia do teste no rastreio dos alunos pertencentes ao meio socio-económico mais baixo. Assim, verificamos que o teste sinaliza positivamente 62.5% dos sujeitos oriundos do meio socio-económico elevado; 54.5% das crianças pertencentes ao nível
socio-económico médio; e, apenas, 25% dos sujeitos incluidos no estrato socio-económico baixo. Estes resultados parecem indicar que o teste das Matrizes,
enquanto prova de rastreio da sobredotação, identifica mais facilmente as crianças
provenientes dos meios socio-económicos elevados, e ignora com mais frequência
as crianças pertencentes aos meios mais desfavorecidos. Trata-se de um resultado
que contrasta com a ideia habitual de que o teste das Matrizes é uma prova liberta da
influência dos factores culturais e, deste modo, parece não dar razão àqueles que
aconselham o seu uso no rastreio das crianças sobredotadas pertencentes a minorias
étnicas ou culturais (cf. Vantassel-Baska,1991; Saccuzo e Johnson, 1995, in Winner,
1996).
Quadro 6 - MPCR: Sobredotados no percentil 99 versus sobredotados < percentil 99

Rapazes
Raparigas
Alto
Médio
Baixo
QIV
QIR
QIG

Sobredotados 99
(N=17)
57.1%
(12)
50.0%
(5)
62.5%
(10)
54.5%
(6)
25.0%
(1)
138.4
(7.4)
136.1
(6.1)
140.0
(4.0)

Sobredotados <99
(N=14)
42.9%
(9)
50.0%
(5)
37.5%
(6)
45.5%
(5)
75.0%
(3)
137.8
(7.1)
134.1
(6.8)
138.6
(3.4)

No que concerne aos resultados na WISC (global e parciais por escala), observamos valores sensivelmente iguais nos dois grupos, embora com uma ligeira
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assimetria favorável ao grupo dos sobredotados sinalizados correctamente (verdadeiros positivos). Estes resultados parecem não dar crédito aos receios de alguns
investigadores, segundo os quais as Matrizes tenderiam a excluir dos programas de
sobredotados as crianças talentosas no domínio verbal (Winner, 1996).
Resumindo, os resultados apresentados confirmam a relativa eficácia do teste
das Matrizes como prova de rastreio da sobredotação intelectual. O ponto discriminante óptimo poderá fixar-se no percentil 80, no qual se consegue 90% de eficácia.
No entanto, esse instrumento revela-se um método de rastreio pouco económico
(eficiente) ao sinalizar, erradamente, como sobredotadas 67% das crianças, que a
WISC não confirma. Sendo assim, os resultados obtidos permitem-nos afirmar que,
num processo final de identificação das crianças sobredotadas, as Matrizes Progressivas Coloridas de Raven não podem substituir a aplicação de uma escala de inteligência individual, mesmo nos grupos desfavorecidos culturalmente.
Quadro 7 - Correlações entre a WISC e as MPCR

Escala Verbal
Informação
Compreensão
Aritmética
Semelhanças
Vocabulário
M.Dígitos

Escala de Realização
0.11
0.31 *
0.19
0.47 *
0.30 *
0.05

Compl. Grav.
Disp. Grav.
Cubos
Compl. Object.
Código

0.11
0.04
0.43 *
0.31 *
0.10

QI
Verbal
Realização
Global

0.39 *
0.32 *
0.46 *

* P < 0.01

No sentido de confrontarmos os resultados obtidos nesta investigação com
um conjunto de estudos que analisam as relações entre as MPCR e a WISC, apresentamos os seus coeficientes de correlação (para o conjunto das duas amostras) no
quadro 7. Nele observamos que as correlações entre os dois testes se limitam a um
valor moderado, ainda que apresente significado estatístico (r= 0.46, p<0.01).
Curiosamente, verifica-se que as MPCR apresentem uma correlação mais
elevada com a escala verbal da WISC (r= 0.39), invertendo a tendência geral observada noutros estudos (Simões, 1994), que referem correlações mais elevadas com a
escala de realização (r= 0.32). O teste das Semelhanças (r= 0.47) e o dos Cubos (r=
0.43) são os que mantêm uma relação mais acentuada com os desempenhos nas
MPCR. Este último resultado é confirmado pela maior parte das investigações (Simões, op. cit.). No extremo oposto, com correlações quase nulas, encontramos os
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testes de memória de dígitos (r= 0.05) e o teste de disposição de gravuras (r= -0.04).

5.2. As sinalizações efectuadas pelos professores
5.2.1. Inventário de Sinalização da Criança Excepcionalmente Dotada (ISCED)

Comparando os resultados dos dois grupos (sobredotados versus não sobredotados), observamos uma diferença de médias com significado estatístico: F(1,
97)= 88.2, P= 0.0001. A média de 1.5 (d.p.= 2.4) nomeações no grupo de controlo
contrasta com as 7.9 (d.p.= 4.3) nomeações obtidas pelo grupo dos sobredotados.
Em primeiro lugar, este resultado demonstra que as características comportamentais
em apreço são relevantes na discriminação das crianças sobredotadas e que os professores, de um modo geral, sinalizam com relativa eficácia os alunos sobredotados
intelectualmente. Um testemunho adicional é fornecido pelo valor moderado, mas
significativo, da correlação, encontrado entre o resultado no inventário e o resultado
global na WISC: r (117)= 0.55, p<0.01.
No entanto, é importante proceder a uma análise mais detalhada e qualitativa
dos resultados. Para isso, recorremos a uma metodologia descritiva, na qual apresentamos a distribuição dos resultados nos dois grupos. O quadro 8 apresenta essa distribuição, primeiro para cada uma das amostras separadamente e depois para o conjunto dos sujeitos. Nos extremos da distribuição encontramos 37.8% de sujeitos com
zero nomeações e 2.5% com 14 nomeações. Todos os alunos que recebem a totalidade das nomeações possíveis, pertencem ao grupo dos sobredotados, no entanto
também há 4 alunos sobredotados (13.8%) que são completamento ignorados pelos
professores, ao não receberem nenhuma menção16. Quer isto dizer que, nas futuras
aplicações deste inventário, com o intuito de sinalizar as crianças sobredotadas, podemos inferir que o aluno mencionado na totalidade dos itens deste instrumento é,
muito provavelmente, uma criança sobredotada. Ou seja, estabelecendo este limiar
de referência, a sensibilidade do inventário é de 100% (3/3); no entanto, este valor
não compensa a baixa eficácia alcançada, pois com este critério apenas se identificam 10.3% das crianças sobredotadas.

16 Os três alunos que recebem o número máximo de referências são todos do sexo masculino,
atingiram o percentil 99 nas Matrizes e apresentam um QI superior a 140 (média de 144). Têm, ainda, em
comum os resultados superiores na escala verbal (145 versus 138). Por sua vez, o grupo rejeitado pelos
professores, é constituído por três raparigas e um rapaz, que apresentam um valor médio de QI igual a
139. Três deles foram rastreados positivamente nas Matrizes e um colocou-se no percentil 75. O único
rapaz do grupo obtém um resultado pouco habitual na WISC, ao apresentar uma discrepância de 19 pontos entre a parte verbal (QI= 129) e a parte de realização (QI=148).
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Quadro 8 - Distribuição dos resultados no ISCED

Nomeações
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Sobredotados
13.8%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
17.2%
0.0%
13.8%
10.3%
3.4%
3.4%
13.8%
13.8%
0.0%
10.3%

Controlo
(4)
(0)
(0)
(0)
(0)
(5)
(0)
(4)
(3)
(1)
(1)
(4)
(4)
(0)
(3)

45.6%
13.3%
12.2%
4.4%
6.7%
3.3%
4.4%
2.2%
1.1%
2.2%
1.1%
1.1%
0.0%
2.2%
0.0%

Total
(41)
(12)
(11)
(4)
(6)
(3)
(4)
(2)
(1)
(2)
(1)
(1)
(0)
(2)
(0)

37.8%
10.1%
9.2%
3.4%
5.0%
6.7%
3.4%
5.0%
3.4%
2.5%
1.7%
4.2%
3.4%
1.7%
2.5%

(45)
(12)
(11)
(4)
(6)
(8)
(4)
(6)
(4)
(3)
(2)
(5)
(4)
(2)
(3)

Fixando o limiar de referência em oito nomeações, verificamos que o ISCED
apresenta uma eficácia de 55% (16/29) e uma sensibilidade de 70% (16/23).
Descendo o limiar de referência positiva para as 5 nomeações, constatamos
uma eficácia de 86% (25/29) e uma sensibilidade de 61%, pois, das 41 crianças com
5 nomeações, 25 pertencem ao grupo dos sobredotados.
Em face destes resultados parece-nos que, nas investigações vindouras, a presença de 5 nomeações no ISCED poderá ser considerado o critério mínimo para admitir o aluno na fase de identificação. Não podemos, todavia, esquecer que, com
base neste critério, ainda são omitidas 13.8% das crianças sobredotadas.
Finalmente, é legítimo perguntarmos, porque é que os professores sinalizam
correctamente algumas crianças sobredotadas e ignoram outras. Será que as percepções estereotipadas que eles têm das crianças sobredotadas afectam a eficácia da sua
sinalização (cf. Alínea 3.1.1, deste capítulo)?
Numa tentativa de encontrar algumas explicações, vamos comparar o grupo
das crianças sobredotadas que receberam oito ou mais nomeações com o grupo das
crianças sobredotadas a que os professores atribuiram menos de oito menções17. Os
resultados são apresentados no quadro 9.

17 Recorda-se que as oito nomeações constituem o valor médio obtido pela amostra das crianças
identificadas como sobredotadas.
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Quadro 9 - ISCED: Grupo dos sobredotados com oito ou mais nomeações versus sobredotados
com menos de oito nomeações

Rapazes
Raparigas
Alto
Médio
Baixo
QIV
QIR
QIG

Sobredotados 8
(N=16)
65.0%
33.3%
50.0%
66.7%
50.0%
137.3
135.7
139.3

(13)
(3)
(8)
(6)
(2)
(8.6)
(6.5)
(3.4)

Sobredotados <8
(N=13)
35.0%
66.7%
50.0%
33.3%
50.0%
138.6
135.6
140.0

(7)
(6)
(8)
(3)
(2)
(5.3)
(6.5)
(4.3)

Na WISC, observamos valores sensivelmente idênticos, quer no QI global
(139.3 versus 140), quer nas escalas verbal (137.3 versus 138.6) e de realização
(135.7 versus 135.6).
Relativamente ao estrato socio-económico, verificamos uma sinalização ligeiramente mais eficaz dos alunos sobredotados pertencentes ao nível socio-económico médio. No entanto, a grande diferença entre os dois grupos é operada
pela variável sexo, sendo este factor mais determinante para a eficácia da sinalização
efectuada pelos professores. Na verdade, os resultados parecem indicar que os professores são mais eficientes na sinalização dos rapazes sobredotados (65%) e subestimam as capacidades intelectuais das raparigas, pois identificam-nas com mais dificuldade (33.3%).
Concluindo, os resultados obtidos permitem-nos afirmar que as informações
dos professores recolhidas através do Inventário de Sinalização da Criança Excepcionalmente Dotada são relativamente eficazes no rastreio das crianças sobredotadas,
se tomarmos como referência um ponto discriminante de cinco nomeações. Porém,
observamos que essa eficácia é condicionada pelo nível sociocultural e, sobretudo,
pelo sexo dos alunos. Se a criança pertencer à classe socio-económica média e for
rapaz tem mais probabilidades de o professor o reconhecer como sobredotado.
Por outro lado, os docentes também nos parecem ser muito prudentes nas sinalizações positivas que efectuam. Repare-se que apenas 2.5% das crianças recebem
o número máximo de nomeações. Isto poderá significar que os padrões de referência
adoptados pelos professores para considerarem um aluno sobredotado são extremamente elevados. Nesse sentido, quando se implementam técnicas de rastreio protagonizadas pelos professores, parece-nos aconselhável definir pontos de discriminação mais baixos, de modo a aumentar a eficácia da sinalização.
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5.2.2. A Escala de Avaliação das Características Comportamentais
do Aluno Sobredotado

No quadro 10 pode fazer-se a leitura das médias e desvios-padrão encontrados para o conjunto das duas amostras (sobredotados e controlo) e para cada
uma das amostras isoladamente. Observamos que todas as diferenças de médias intergrupos, avaliadas através da Anova, apresentam significado estatístico. Ou seja, a
avaliação das características comportamentais dos alunos, efectuada pelos professores através da escala de Renzulli, constitui um processo válido para distinguir o grupo dos alunos sobredotados do grupo dos alunos não identificados como sobredotados.
Quadro 10 - Resultados obtidos na escala de Renzulli (EACCAS)

Aprendizagem
Motivação
Criatividade
Liderança

Conjunto
Média
30.6
20.6
26.8
30.9

D.P.
8.1
5.4
7.8
5.9

Sobredotados
Média
D.P.
36.2
5.7
23.0
4.2
30.5
7.0
34.2
3.9

Controlo
Média
27.5
19.4
24.6
29.1

D.P.
7.9
5.3
7.4
6.0

P
0.0001
0.0013
0.0003
0.0001

Com o objectivo de testarmos a coerência e uniformidade das respostas a cada um dos itens que constituem as quatro subescalas, procedemos ao cálculo das
correlações entre o resultado de cada item e o resultado total da subescala a que pertence. O quadro 11 apresenta os resultados obtidos. Verifica-se que a melhor consistência interna do instrumento pertence à subescala de aprendizagem, ao apresentar
correlações que variam entre um mínimo de 0.70 no item 11 (Não evita as matérias
difíceis) e um máximo de 0.86 no item 2 (Possui um grande poder de armazenar
informação sobre temáticas variadas e que não correspondem aos interesses habituais das crianças da sua idade). Na subescala de motivação o item 2 (0.46) (aborrece-se facilmente com trabalhos de rotina) é o que apresenta uma correlação mais
baixa, enquanto que no outro extremo se situam os itens 1 (0.76) (Fica absorvido e
verdadeiramente envolvido em certos tópicos e problemas e é persistente no acabamento dessas tarefas) e 8 (0.76) (Preocupa-se bastante com o que está certo e errado, bem e mal, e frequentemente emite juízos de valor sobre acontecimentos, pessoas e coisas). Na subescala da criatividade as correlações variam entre 0.48 no item
10 (Aceita a desordem e, aparentemente, parece não se interessar por pormenores)
e 0.81 nos itens 4 e 11 (É aventureiro: arrisca, não tem medo de ir em frente; Faz
críticas construtivas e recusa-se a aceitar directrizes autoritárias sem pensar sobre
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elas antes). Na subescala de liderança os valores das correlações oscilam entre 0.55
nos itens 4 e 10 (É cooperante com os professores e colegas. Tem tendência para
evitar brigas e geralmente dá-se bem com todos; Distingue-se nas actividades atléticas, demonstrando boa coordenação e gosto por todo o tipo de jogos atléticos) e
0.80 no item 3 (Parece ser muito apreciado pelos colegas).
Os resultados alcançados, com correlações a variarem entre um mínimo de
0.46 e um máximo de 0.86, permitem-nos afirmar que todos os itens constituem uma
boa medida do construto geral que pretendem medir.
Quadro 11 - Correlações entre cada item da subescala e o total da subescala

Nº dos itens

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Aprendizagem
Motivação
Criatividade
Liderança

0.82
0.76
0.72
0.79

0.86
0.46
0.77
0.75

0.75
0.64
0.79
0.80

0.81
0.75
0.81
0.55

0.80
0.58
0.79
0.69

0.85
0.74
0.73
0.69

0.77
0.69
0.69
0.68

0.77
0.76
0.54
0.63

0.78

0.81

0.70

0.75
0.77

0.48
0.55

0.81

No quadro 12 observamos a matriz de correlações entre as quatro subescalas.
Verificamos que os valores mais elevados se registam entre a subescala de aprendizagem e a subescala de motivação, e entre esta e a subescala de criatividade (ambas
com 0.80, p<0.01). As correlações mais baixas observam-se entre a escala de liderança e as restantes (0.66 com a aprendizagem; 0.64 com a motivação; 0.61 com a
criatividade).
Os resultados parecem demonstrar que, nos sujeitos das nossas amostras, as
características avaliadas pelas quatro subescalas ocorrem numa relação de simultâneidade.
Quadro 12 - Matriz de correlações inter-escalas

Aprendizagem
Motivação
Criatividade
Liderança

Aprendizagem

Motivação

Criatividade

Liderança

1.00
0.80
0.74
0.66

1.00
0.80
0.64

1.00
0.61

1.00

Como forma de validade concorrente às subescalas de aprendizagem e moti-
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vação, adoptamos como referência os resultados obtidos na WISC. Os valores das
correlações, apresentados no quadro 13, mostram que os resultados do QI global,
verbal e de realização se correlacionam mais fortemente com a subescala de aprendizagem. Os valores alcançados são idênticos aos obtidos por Renzulli (1976). A
validade concorrente da subescala de criatividade é feita com os Testes de Pensamento Criativo de Torrance (cf. Cap.7, quadro 68). À semelhança dos resultados
conseguidos por Renzulli (op. cit.), verificamos que as correlações entre essas duas
formas de avaliação não têm significado estatístico. Ressalvam-se as correlações do
QI verbal e do QI global com o parâmetro elaboração do teste 1 e total (p<0.01).
Quadro 13 - Correlações entre a WISC e as subescalas de Renzulli

Aprendizagem
Motivação
Criatividade
Liderança

QIV

QIR

QIG

0.49*
0.27*
0.35*
0.33*

0.29 *
0.16
0.18
0.18

0.51*
0.28*
0.35*
0.33*

* P <0.01

Ainda no quadro 13, com intuito meramente descritivo, apresentamos as correlações entre a WISC e as subescalas de criatividade e de liderança. As correlações
obtidas com significado estatístico (p≤0.01) delimitam-se ao QI verbal e ao resultado global da escala.
Resumindo, as correlações interescalas (moderadas e elevadas) e as correlações significativas das quatro escalas com a WISC (resultado global), indiciam que
nas crianças de QI elevado (amostra de controlo+amostra de sobredotados) os comportamentos de aprendizagem, motivação, criatividade e liderança se apresentam
numa relação de interdependência, que não é prevista por Renzulli. Neste contexto,
pensamos que o cálculo de um escore global para o conjunto das quatro subescalas
não é inusitado.
De seguida, com o objectivo de analisar, com mais pormenor, a eficácia da
sinalização efectuada pelos professores através da EACCAS, examinamos, para cada uma das subescalas, a distribuição dos resultados nos dois grupos (sobredotados
versus não sobredotados). É nosso objectivo fixar, para cada uma das subescalas, o
ponto de discriminação óptimo, que deve ser suficientemente abrangente para ser
capaz de sinalizar correctamente um grande número de crianças sobredotadas sem
que, no entanto, faça aumentar grandemente o número de falsos positivos.
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5.2.2.1. Subescala de aprendizagem

Na subescala de aprendizagem os resultados oscilam entre 13 e 44. Contudo,
verificamos que, no grupo dos sobredotados, todas as crianças apresentam resultados superiores a 20. No extremo da distribuição (com resultados entre 37 e 44) encontram-se 52% das crianças sobredotadas e 17% dos sujeitos não identificados
como sobredotados. Se em futuras investigações se tomar como referência de sinalização positiva, um resultado igual ou superior a 37 na subescala de aprendizagem,
espera-se uma sinalização eficaz em 52% dos casos, tendo associado um grau idêntico de eficiência (16/31).
Quadro 14 - Distribuição dos resultados na subescala de aprendizagem

Classes

Sobredotados

13 a 20
21 a 28
29 a 36
37 a 44

0.0%
12.9%
35.5%
51.6%

(0)
(4)
(11)
(16)

Controlo
15.9%
32.9%
34.1%
17.4%

(14)
(29)
(30)
(15)

Se descermos o limiar da sinalização positiva para um valor igual ou superior
a 29 pontos, verificamos que o conjunto das sinalizações correctas (verdadeiros positivos) sobe para 27, traduzindo-se numa eficácia de 87%. No entanto, este valor é
acompanhado por um nível de eficiência muito baixo (38%) que se exprime num
grande número de falsos positivos (27/72), tornando a prova de rastreio pouco económica.
Fixando um ponto de discriminação correspondente ao valor médio obtido na
amostra dos sobredotados (36 pontos; cf. Quadro 10), observamos uma eficácia de
58% (18/31) associada a uma eficiência de 51.4% (18/35).
O quadro 15 compara o grupo de sujeitos sobredotados, cujo resultado na
subescala de aprendizagem é igual ou superior a 36 (valor médio do grupo), com o
grupo de sujeitos sobredotados que alcançam um resultado inferior a esse valor. Pela
sua leitura, verificamos que a eficácia dos professores no rastreio das crianças sobredotadas, sofre variações de acordo com outras características da amostra. Ou seja, a eficácia da sinalização operada pelos professores não se aplica da mesma forma
a todos os sujeitos. Nomeadamente, são factores de variação o grupo sexual de pertença e o nível socio-económico.
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Quadro 15 - Aprendizagem: grupo dos sobredotados com resultados 36 versus
grupo dos sobredotados com resultados <36

Rapazes
Raparigas
Alto
Médio
Baixo
QIV
QIR
QIG

Sobredotados 36
(N=18)
66.7%
40.0%
50.0%
72.7%
50.0%
140.1
134.7
140.2

(14)
(4)
(8)
(8)
(2)
(6.8)
(6.4)
(3.5)

Sobredotados <36
(N=13)
33.3%
60.0%
50.0%
27.3%
50.0%
135.3
135.9
138.3

(7)
(6)
(8)
(3)
(2)
(6.7)
(6.8)
(3.9)

Relativamente à variável sexo, observamos uma percentagem diferenciada de
rapazes e raparigas nos dois grupos, tal como já tinha sido notado no ISCED. Assim,
verificamos que os professores sinalizam correctamente 66.7% dos rapazes sobredotados, e apenas conseguem fazer o rastreio positivo de 40% das meninas sobredotadas. Mais uma vez se confirma o enviezamento da sinalização efectuada pelos professores, que, ao atribuirem maiores pontuações aos rapazes, parecem subestimar o
potencial intelectual das raparigas.
Em relação à variável sociocultural, regista-se uma maior incidência dos sujeitos da classe média (72.7%) no grupo com pontuações mais elevadas. Este resultado, poderá denunciar que os professores sinalizam mais facilmente os alunos do
nível sociocultural médio, com quem provavelmente mais se identificam.
Ainda no quadro 15, verificamos que os dois grupos apresentam resultados
de QI desiguais, sendo a diferença mais notável (4.8) no QI verbal. Este resultado
poderá indiciar que, através da subescala de aprendizagem, os professores sinalizam
mais facilmente as crianças sobredotadas detentoras de uma performance verbal
mais saliente.
5.2.2.2. Subescala de motivação

Nesta subescala os resultados variam entre 9 e 32 pontos. No quadro 16 verificamos que nenhuma criança sobredotada apresenta resultados inferiores a 14 pontos. A pontuação máxima (entre 29 e 32 pontos) é alcançada por 12.9% das crianças
sobredotadas e por 6.8% das crianças não identificadas como sobredotadas. O pico
da distribuição no grupo das crianças sobredotadas é atingido na classe de resultados
entre 19 e 23 pontos (45%), abaixo desse valor ainda se encontram 16% das crianças
sobredotadas. Se em futuras investigações fixarmos o limiar discriminante nos 19
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pontos, para demarcar as sinalizações positivas das sinalizações negativas, constatamos que o nível de eficácia é de 83.8% (26/31), no entanto esse valor é acompanhado por um fraco grau de sensibilidade (26/78= 33.3%). Ou seja, com esse critério
serão sinalizados positivamente um grande número de crianças sobredotadas, mas
também haverá uma elevada percentagem de crianças não-sobredotadas. Porém, a
imposição de um ponto de discriminação superior não é aconselhável, pois reduzirá
drasticamente a eficácia.
Quadro 16 - Distribuição dos resultados na subescala da Motivação

Classes
9 a 13
14 a 18
19 a 23
24 a 28
29 a 32

Sobredotados
0.0%
16.1%
45.2%
25.8%
12.9%

(0)
(5)
(14)
(8)
(4)

Controlo
13.6%
30.7%
30.7%
21.6%
6.8%

(12)
(27)
(27)
(19)
(6)

Adoptando como critério de sinalização positiva um resultado igual ou superior a 23 (valor médio do grupo dos sobredotados), observamos uma eficácia de
52% (16/31) e uma sensibilidade diminuta de 35.6% (em 45 sujeitos com resultados
superiores a 23, apenas 16 foram, posteriormente, reconhecidos como sobredotados). Perante estes resultados, o melhor ponto de discriminação, na subescala da
motivação, é fixado nos 19 pontos.
Comparando o grupo de sujeitos sobredotados com resultados iguais ou superiores à média do seu grupo (23), com o grupo dos sobredotados que apresentam
resultados inferiores (cf. quadro 17), verificamos que a tendência, observada anteriormente (no ISCED e na subescala de aprendizagem), para atribuir cotações mais
positivas aos rapazes, é agora menos pronunciada. Relativamente à distribuição dos
resultados na WISC, verificamos que o grupo dos sobredotados com pontuações
mais elevadas, continua a registar melhores desempenhos na escala verbal. Este resultado confirma, mais uma vez, que os professores reconhecem melhor os sobredotados “verbais”. Esta interpretação é ainda reforçada, quando verificamos que os
valores médios do QI global e do QI de realização são superiores no grupo das crianças sobredotadas que recebem menos pontuação.
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Quadro 17 - Motivação: grupo dos sobredotados com resultados 23 versus grupo dos sobredotados <23

Rapazes
Raparigas
Alto
Médio
Baixo
QIV
QIR
QIG

Sobredotados 23
(N=16)
55.0%
50.0%
56.0%
45.0%
50.0%
139.0
133.4
138.9

(11)
(5)
(9)
(5)
(2)
(6.5)
(6.4)
(2.7)

Sobredotados <23
(N=15)
45.0%
50.0%
44.0%
55.0%
50.0%
137.1
137.2
140.0

(10)
(5)
(7)
(6)
(2)
(7.8)
(6)
(4.7)

5.2.2.3. Subescala de criatividade

Nesta subescala os resultados distribuem-se entre 13 e 42 pontos (Quadro
18). Pela primeira vez, verificamos que há crianças sobredotadas incluídas no grupo
extremo inferior ou seja, os professores inserem 6.4% das crianças sobredotadas no
grupo das menos criativas. Por sua vez, no grupo das crianças mais criativas, a representatividade dos alunos sobredotados é bastante semelhante à das crianças não
identificadas como sobredotadas (16.1% versus 11.4%). Os dois resultados parecem
indiciar a fraca validade desta escala como preditora da sobredotação intelectual.
O valor modal no grupo das crianças sobredotadas situa-se entre 29 e 36 pontos. Se estabelecermos como ponto discriminante de uma sinalização positiva um
resultado ≥ 29 pontos, a escala terá uma eficácia de 67.7% (21/31) e uma sensibilidade de 41.2% (21/51). Dado que a eficácia do limiar fixado é relativamente reduzida, vamos descer esse valor para um resultado ≤21. Nestas condições a eficácia da
escala aumenta para 93.5%, mas perde sensibilidade ao incluir um grande número
de falsos positivos (29/92). Não consideramos estes resultados minimamente satisfatórios, passando a estabelecer como limiar de referência, o resultado 31 (correspondente ao valor médio da amostra dos sobredotados; cf. Quadro 10). Nesta circunstância a eficácia da escala situa-se nos 54.8% e não se assiste a um aumento desejável e esperado da sensibilidade, pois continua com um valor baixo, fixando-se nos
42.5% (17/40).
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Quadro 18 - Distribuição dos resultados na subescala de Criatividade

Classes
13 a 20
21 a 28
29 a 36
37 a 42

Sobredotados
(N=31)
6.4%
(2)
25.8%
(8)
51.6%
(16)
16.1%
(5)

Controle
(N=88)
27.3%
37.5%
22.7%
11.4%

(24)
(33)
(20)
(10)

Quadro 19 - Criatividade: grupo dos sobredotados com resultados 31 versus
grupo dos sobredotados com resultados <31

Rapazes
Raparigas
Alto
Médio
Baixo
QIV
QIR
QIG

Sobredotados 31
(N=17)
57.0%
50.0%
50.0%
72.7%
25.0%
139.6
133.9
139.5

(12)
(5)
(8)
(8)
(1)
(6.5)
(7)
(3)

Sobredotados <31
(N=14)
43.0%
(9)
50.0%
(5)
50.0%
(8)
27.3%
(3)
75.0%
(3)
136.3
(7.6)
136.8
(5.9)
139.3
(4.6)

O quadro 19, faz a comparação do grupo dos sobredotados com resultados
iguais ou superiores à média do grupo, e o grupo dos sobredotados que apresentaram
resultados inferiores a esse valor. Mais uma vez se confirma o maior número de rapazes sinalizados pelos professores, embora neste caso o diferencial não assuma a
relevância encontrada no ISCED e na subescala de aprendizagem. A distribuição
dos sujeitos pelos três níveis socioculturais, obedece à tendência observada anteriormente, embora de forma menos pronunciada: sinalização mais eficaz para os alunos da classe média e pior eficiência na sinalização dos alunos da classe baixa.
Os resultados na WISC são muito semelhantes no QI global, mas diferenciam-se nas escalas de realização e verbal. Nesta última, os alunos sobredotados
mais pontuados apresentam resultados superiores (139.6 versus 136.3), enquanto na
escala de realização se assiste ao posicionamento inverso. Este resultado poderá ser
interpretado no sentido de que os professores tendem a sinalizar como mais criativos
os alunos que revelam mais facilidade na expressão verbal.
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5.2.2.4. Subescala de liderança

Nesta subescala os resultados variam entre 16 e 40. No quadro 20, observamos a ausência de crianças sobredotadas nas classes extremas da distribuição.
Ou seja, não há nenhuma criança sobredotada com resultados inferiores a 21 pontos
ou superiores a 39. O pico da distribuição situa-se na classe dos 34 aos 39 pontos e,
por esse facto, vamos fixar o limiar de sinalização positiva num resultado igual ou
superior a 34 pontos (que simultaneamente constitui o valor médio da amostra dos
sobredotados). Vinte alunos sobredotados são sinalizados com este critério e, paralelamente, também são rastreados positivamente 24 alunos que não foram reconhecidos como sobredotados. Desta forma, a eficácia deste critério é de 64.5% e a sensibilidade é baixa, detendo-se em 45.4%.
Quadro 20 - Distribuição dos resultados na subescala de Liderança

Classes
16 a 21
22 a 27
28 a 33
34 a 39
40 a 46

Sobredotados
0.0%
6.4%
29.0%
64.5%
0.0%

(0)
(2)
(9)
(20)
(0)

Controlo
10.2%
22.7%
39.8%
22.7%
4.5%

(9)
(20)
(35)
(20)
(4)

No sentido de encontrar um critério mais satisfatório, estabelecemos como
limite de demarcação positiva um resultado de 28 pontos. Nesta situação, a eficácia
atinge o nível excelente de 93.5% que, no entanto, não é compensado pela descida
que se verifica na sensibilidade da prova, reduzida a 32.9%.
O quadro 21, compara o grupo de sujeitos sobredotados com resultados
iguais ou superiores ao valor médio do seu grupo com o grupo dos sujeitos sobredotados, cujos resultados alcançados são inferiores a esse valor. Mais uma vez, a análise comparativa faz-se a três níveis: sexo, nível socio-económico e resultados na
WISC.
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Quadro 21 - Liderança: grupo dos sobredotados com resultados 34 versus
grupo dos sobredotados com resultados <34

Sobredotados 34
(N=20)
66.7%
60.0%
62.5%
72.7%
50.0%
138.5
134.7
139.4

Rapazes
Raparigas
Alto
Médio
Baixo
QIV
QIR
QIG

(14)
(6)
(10)
(8)
(2)
(6.8)
(6.7)
(3.8)

Sobredotados <34
(N=11)
33.3%
40.0%
37.5%
27.3%
50.0%
137.4
136.2
139.4

(7)
(4)
(6)
(3)
(2)
(7.9)
(6.1)
(3.8)

Relativamente à distribuição por sexos, verificamos que os resultados confirmam a tendência observada em todas as subescalas anteriores. Isto é, os professores sinalizam mais eficazmente os alunos sobredotados do sexo masculino e os que
pertencem aos estratos socio-económico médio e alto. No entanto, as diferenças observadas não assumem a dimensão constatada com outros critérios (ISCED e subescala de aprendizagem).
Na WISC, ambos os grupos apresentam o mesmo valor médio no QI geral
(139.4). Relativamente à distribuição dos resultados nas escalas verbal e de realização, mantêm-se a disposição já observada: QI verbal superior no grupo identificado
correctamente, e QI de realização superior no grupo dos sobredotados não sinalizados.

6. Conclusões
Neste capítulo, examinámos as diferentes práticas de identificação da criança
sobredotada. Constatámos grande diversidade nos critérios e nos recursos utilizados,
mas verificámos unidade no uso de uma metodologia faseada, iniciada pela sinalização. Nesta, as informações dos professores e os testes colectivos de inteligência são,
invariavelmente, os procedimentos implementados.
Na componente prática da nossa investigação, propusemo-nos avaliar a eficácia e a sensibilidade de seis métodos diferentes de sinalização da criança sobredotada intelectualmente. Para o efeito, recorremos ao teste das Matrizes Progressivas
Coloridas de Raven, ao Inventário de Sinalização da Criança Excepcionalmente Dotada (ISCED) e à Escala de Avaliação das Características Comportamentais do Alu-

CAPÍTULO 4/Estudo 1: Processos de identificação da criança sobredotada

159

no Sobredotado (EACCAS). Nesta última, os resultados foram analisados de modo
independente para cada uma das quatro subescalas: aprendizagem, motivação, criatividade e liderança. Em cada um dos instrumentos adoptámos pontos de discriminação diversificados, com o intuito de definirmos o nível óptimo das diferentes técnicas de rastreio (elevada eficácia associada a forte sensibilidade).
Com os resultados obtidos pretendemos fornecer algumas directrizes que nos
ajudem a implementar um processo de rastreio das crianças sobredotadas, simples,
eficaz e, na medida do possível, económico. Ou seja, o melhor método de rastreio
será aquele que identifica correctamente o maior número de crianças (eficácia) e
apresenta sensibilidade elevada (gera um baixo número de falsos positivos).
Porém, tal como nos é dado observar no quadro 22, esse objectivo é inatingível, pelo menos com as técnicas utilizadas. Assim, por exemplo, vemos que quando
a sensibilidade atinge o ponto máximo é descompensada pela eficácia, que desce
para valores que não são minimamente aceitáveis. O melhor exemplo é oferecido
pelo ISCED, ao tomarmos como referência o ponto discriminante de 14 nomeações.
Neste caso, o critério apresenta uma sensibilidade de 100% a par de uma eficácia de
10.3%. Ou seja, é um critério muito económico, mas que perverte o princípio básico
da sinalização, pois ignora uma percentagem muito elevada de crianças sobredotadas. Por seu turno, quando se conseguem níveis elevados de eficácia, vemos que
eles são acompanhados por uma grande perda de sensibilidade. Isto é, sinalizam positivamente um número elevado de crianças sobredotadas, mas, simultaneamente,
geram um grande número de falsos positivos. É o que acontece, por exemplo, com a
subescala de criatividade ao tomarmos como ponto de discriminação um resultado
de 21pontos. Nesta situação, a eficácia é de 93.5% (apenas 6.4% das crianças sobredotadas não são sinalizadas positivamente), mas a sensibilidade da técnica de rastreio desce para 31%. Isto é, 69% das crianças rastreadas não se confirmam como
sobredotadas. Tendo associada uma margem de erro tão elevada, esta técnica de
rastreio torna a fase de identificação muito dispendiosa e quase se torna inútil.
Na impossibilidade de conciliar elevados níveis de eficácia e de sensibilidade, julgamos que a meta final será a de estabelecer um critério de sinalização
liberal que resulte no menor número de perdas possível, embora associado a uma
sensibilidade moderada (não inferior a 50%). Isto porque, em termos educativos, a
não sinalização dos estudantes sobredotados (falsos negativos) pode ter efeitos mais
nefastos do que a aceitação de alguns que, de facto, não são sobredotados.
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Quadro 22 - Eficácia e sensibilidade dos diferentes métodos de sinalização, adoptando pontos
de discriminação diversificados

Eficácia

Sensib.

V.Pos.

F.Pos.

F.Neg.

Matrizes

99
95
80

55.0%
68.0%
90.0%

40.5%
31.0%
33.0%

17
21
28

25
48
56

14
10
3

ISCED

14
8
5

10.3%
55.0%
86.0%

100.0%
70.0%
61.0%

3
16
25

0
7
16

28
15
6

Aprendiz.

29
36
37

87.0%
58.0%
52.0%

38.0%
51.4%
52.0%

27
18
16

45
17
15

4
13
15

19
23

83.8%
52.0%

33.3%
35.6%

26
16

52
29

5
15

21
29
31

93.5%
67.7%
54.8%

31.0%
41.2%
42.5%

29
21
17

63
30
23

2
10
14

28
34

93.5%
64.5%

32.9%
45.4%

29
20

59
24

2
11

Motiv.

Criativ.
Lider.

Atendendo ao primado supra referido, podemos afirmar que o melhor rastreio
é operado pelos professores, tendo como recurso o Inventário de Sinalização da Criança Excepcionalmente Dotada (ISCED) e tomando as cinco nomeações como ponto de discriminação. No grupo de crianças sinalizadas positivamente por este critério, estarão incluídas 86% das crianças intelectualmente sobredotadas, e haverá 39%
de crianças que a WISC não confirmará como sobredotadas. A subescala de aprendizagem de Renzulli (nos pontos discriminantes 36 e 37), ao associar níveis de eficácia e sensibilidade moderados também poderá constituir uma técnica de rastreio
adequada.
Em suma, tendo como referência os resultados apresentados no quadro 22,
podemos concluir que o rastreio das crianças sobredotadas operado pelos professores é mais eficiente do que a sinalização efectuada através das MPCR. Contudo, os
resultados sustentam que a eficácia das sinalizações efectuadas pelos professores
sofre grandes variações de acordo com os instrumentos de sinalização utilizados.
Demonstra-se que as melhores sinalizações são efectuadas com recurso a instrumen-
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tos que focalizam as características de aprendizagem. Serão menos eficientes, as
escalas que recorram ao inventário de características nos domínios da motivação,
criatividade e liderança. A eficácia será ainda mais reduzida, se apenas nos limitarmos a perguntar ao professor se tem algum aluno sobredotado na sua classe.
Por último, também se revela que a eficácia dos professores, na sinalização
das crianças sobredotadas, é mais reduzida em determinados grupos da população.
Nomeadamente, no rastreio das raparigas sobredotadas, nos grupos mais desfavorecidos culturalmente e nos sobredotados com menores competências verbais. Nestes
casos, é necessário encontrar formas de sinalização alternativas e, nalgumas situações, o teste das Matrizes Progressivas Coloridas de Raven poderá constituir uma
boa opção.
Por exemplo, a menor eficácia dos professores na sinalização das raparigas
sobredotadas é um facto confirmado em diversas investigações (cf. Robinson e Noble, 1991; Reis e Callahan, 1989). Nelas se demonstra que os professores apreciam
mais os rapazes sobredotados e os consideram mais capazes; dão-lhes mais atenção
na sala de aula e convidam-nos a uma participação mais activa. Por outro lado, atributos como a originalidade, a assertividade e as estratégias pouco usuais de resolução de problemas, são percepcionados de modo negativo nas raparigas, enquanto
nos rapazes são considerados qualidades. Tudo isto, poderá conduzir a enviezamentos na constituição das amostras de sobredotados, quando se utiliza como critério de
sinalização as nomeações dos professores e poderá explicar, parcialmente, a existência de um maior número de rapazes nas amostras de sobredotados. Neste contexto,
poderemos dizer que a sobredotação enquanto fenómeno maioritariamente masculino poderá, parcialmente, ser resultante de um artefacto metodológico.
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CAPÍTULO 5
Estudo 2: Desenvolvimento, comportamento e ecologia
da criança sobredotada

“Early high ability is a very imperfect predictor
of ultimate achievement in adulthood because
so many other factors play a role— family,
educational opportunity, personality, and
luck. We will never know how many
high-ability children fail to develop their gifts
because they did not have the right kind of
family, education, crystallizing experience, or
personality” (Winner, 1996, 303).

Introdução
Neste capítulo é nosso objectivo testar a presença de um padrão específico do
desenvolvimento pessoal e do contexto familiar da criança intelectualmente sobredotada. Ou seja, verificar se:
1-

As crianças sobredotadas apresentam características comportamentais

2-

As condições envolvimentais nas quais se desenvolvem são peculiares;

3-

Apresentam indicadores de desenvolvimento singulares que nos permi-

distintas;

tam antever a trajectória do seu futuro desenvolvimento intelectual. Dito
de outro modo, a questão que se coloca é a de saber se existe um perfil
precoce do desenvolvimento excepcional.

A perspectiva teórica subjacente a esta investigação, defende que a sobredotação é um processo desenvolvimental, no qual se conjugam factores internos
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(individuais) e externos (sociais). Reconhece-se que o estatuto de excepcionalidade
não se pode restringir aos atributos intelectuais (frequentemente encarados como um
dom), e que as características da dinâmica familiar e os factores personalísticos são
elementos cruciais que devem ser contemplados. Sendo assim, o crescimento de um
talento extraordinário, além das aptidões cognitivas e motivacionais intrínsecas elevadas, envolve também o suporte ambiental adequado ao nível da família, da escola
e da comunidade em geral.
Assumimos que os factores ecológicos têm um papel decisivo no acesso à
excepcionalidade e que a criança obtem ganhos cognitivos e motivacionais, se desde
muito cedo houver uma estimulação ambiental adequada1. Argumentos para defender este ponto de vista, vamos encontrá-los nas análises biográficas dos grandes
génios e talentos e, também, nas investigações sobre o aceleramento da aquisição de
competências nos diversos domínios de aptidão. Estas últimas, atestam a possibilidade de acelerar o desenvolvimento desde a mais tenra idade, assistindo-se à aquisição de uma série de capacidades (linguagem, leitura, aptidões musicais) muito tempo antes da idade convencional (Berry, 1990; Bloom, 1985; Fowler, 1990; Howe,
1990). Ainda que em alguns casos se trate de aquisições temporárias e sem repercurssões no desenvolvimento futuro2, há outros casos nos quais se verifica a manutenção desses ganhos ao longo do percurso de vida, sendo lícito falar de um “desenvolvimento excepcional adquirido” (Howe, 1990).
Neste contexto, consideramos que é prioritário aumentar o nosso conhecimento sobre o processo de desenvolvimento excepcional, particularmente na
baixa infância. O acumular dessa informação, habilitará os educadores (pais e professores) a reconhecerem as características singulares da criança3 de modo a fornecerem as respostas adequadas à maximização do seu potencial4. No sentido de cum1 Repare-se que a estimulação pode assumir duas formas distintas. Na primeira, são os progenitores que deliberadamente planeiam a estimulação do seu filho. Na segunda, a estimulação constitui uma
resposta natural dos pais às solicitações e curiosidade da criança (cf. cap.2).
2 É isso que demonstram os estudos de Gesell, os resultados dos programas de educação compensatória e dos programas de estimulação precoce.
3 Com isto, queremos dizer que o avanço de desenvolvimento nem sempre é óbvio ou fácil de
reconhecer, pois muitas vezes os pais e os outros educadores podem não possuir conhecimentos sobre
determinados padrões de desenvolvimento, considerados menos normativos. Assim, Robinson (1993)
revela que os pais identificam facilmente o avanço de desenvolvimento ao nível da linguagem ou as aquisições precoces em domínios específicos (leitura, cálculo), mas sentem dificuldades na identificação do
raciocínio ou memória excepcionais precoces, pois a este nível já não possuem conhecimento sobre os
padrões convencionais do desenvolvimento.
4 Anote-se que, em nossa opinião, o aspecto preditivo ou”futurologista” deste conhecimento não
é o mais importante. O fundamental, é debruçarmo-nos sobre os factos observáveis no momento e
agirmos em função deles. Por exemplo, estamos perante uma criança de quatro anos, que conhece todas
as cores desde os 18 meses, que lê fluentemente e que apresenta um vocabulário semelhante ao de uma
criança de oito anos. Obviamente que, neste caso, é necessário algo diferente daquilo que é fornecido
num currículo pré-escolar. Para o educador, não deve ser muito importante saber o como (ensino intensivo ou aquisição espontânea) e o porquê da manifestação destas aptidões avançadas, nem se elas são um
indicador fiel dum hipotético futuro ”brilhantismo”. Em termos educativos, o essencial será fornecer à
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prir este critério, impõe-se uma metodologia de investigação longitudinal, iniciada
na baixa infância (cf. Gottefried et al., 1994; Horowitz e O’Brien, 1993). Só através
dela, conseguiremos estabelecer os laços de continuidade entre o comportamento
precoce manifestado na primeira infância e a inteligência ulterior, nomeadamente o
talento adulto.
Até ao momento, a maior parte da investigação tem sido retrospectiva, explorando os dados da anamnese e as condições envolvimentais em que os sujeitos se
desenvolvem. Apesar de não haver convergência nos resultados das diversas investigações — relativamente à existência de um padrão de desenvolvimento singular e
estável, reconhece-se todavia, que a excepcionalidade só se manifesta quando o ambiente e o potencial se unem numa operação conjunta.
Vantassel-Baska (1991), por exemplo, não só admite a peculiaridade do desenvolvimento destas crianças como também defende a inerência de um contexto
psicológico e social singular: ”As I examine the literature on highly gifted students
in both verbal and mathematical academic areas, I am struck by the similarity of the
personal profile, regardless of the area of academic strenght. Looking at key variables such as family background, interests, aspirations, and accomplishments, a
pattern of precocity begins to emerge” (Vantassel-Baska, op. cit., 29). A mesma autora, afirma que este padrão aparece de modo estável ao longo de diversos estudos,
entre os quais cita: Benbow e Stanley (1983b); Hollingworth (1942); Terman
(1925); Vantassel-Baska (1983).
Uma perspectiva ligeiramente diferente é assumida por Sosniak (1990), ao
analisar os dados do Development Talente Research Project, levado a cabo na Universidade de Chicago sob a direcção de Benjamim Bloom (cf. cap.2). De acordo
com os dados desta investigação, não é possível determinar um perfil precoce do
desenvolvimento excepcional5. O que caracteriza a infância dos adultos excepcionais é a singularidade ambiental: “The development of talent depended greatly on
the efforts of a wide variety of people on behalf of the accomplishment of one. It
depend also on the less personal but no less social support provided by larger
criança as experiências educativas adequadas ao momento. Por outro lado, no domínio da investigação
fundamental a questão preditiva salienta-se, e o investigador (psicólogo) deve envidar todos os esforços
no sentido de estudar e acompanhar o desenvolvimento desta criança. O que, posteriormente, lhe permitirá validar o carácter preditivo desses indicadores. No entanto, por mais válidos que eles sejam, devemos
considerá-los sempre contingentes, pois estão permanentemente condicionados por factores ecológicos
que se vão manifestando ao longo do percurso de vida.
5 As características da amostragem desta investigação (sujeitos de reconhecido mérito em
diferentes domínios do saber, experts), alertam-nos para um problema metodológico que surge frequentemente nas investigações efectuadas neste domínio. Ou seja, comparam-se resultados de diferentes
investigações, que não têm o mesmo registo de referência. Dito de outro modo, os resultados obtidos por
Hollingworth (com crianças prodígio de QI muito elevado) não podem ser comparados com os resultados
de Sosniak (sujeitos adultos experts). Cremos que, se este problema for ultrapassado, as divergências
inter-estudos poderão ser atenuadas.
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communities organized around the various fields.” (Sosniak, 1990, 159). O mesmo
ponto de vista, é defendido por Gruber (1986) ao questionar a existência de um percurso ou sequência “normal” de desenvolvimento nas pessoas criativas. Esse percurso seria o seguinte: precocidade na aquisição dos indicadores de desenvolvimento
mais relevantes; precocidade no investimento (envolvimento na tarefa) e no desempenho; vocação para prosseguir objectivos criativos; tempo de vida suficiente para
se organizar; e, por fim, eventual declínio.
Os resultados do estudo longitudinal de Gottefried et al. (1994), também parecem reflectir a dificuldade em estabelecer um perfil precoce de desenvolvimento
excepcional, mesmo quando se recorre ao rigor da avaliação psicométrica: estes
autores observam que as crianças de 8 anos sobredotadas intelectualmente (gifted IQ
—QI≥130) apresentam grandes variações individuais nos resultados das escalas de
QI ao longo do seu percurso desenvolvimental. Assim, nos 20 casos examinados,
verificam que a QIs iguais ou superiores a 130 na idade dos 8 anos, correspondem
escores de QI diversificados nas idades de 2, 3, 4, 5 anos; sendo nalguns casos inferiores a 1006.
Warkany (1986), num estudo de análise biográfica, no qual se destacam Pascal, Gauss e Poincaré, refere: “In biographies of unusual persons I found different
patterns of development — some were precocious and others were slow— yet the
outcomes were similar” (Warkany, op.cit., 147).
Independentemente das querelas desencadeadas em torno desta questão, a
verdade é que um grande número de investigações reconhece a importância da temática e retomam-na, explorando o conjunto alargado dos indicadores desenvolvimentais e das condições ambientais e personalísticas subjacentes à expressão da excepcionalidade (Gottefried et al, 1994; Mönks, 1997; Robinson, 1993; Subotnik e Arnold, 1994).
Dando continuidade a esta via de investigação, solicitámos aos pais das crianças das nossas amostras que reconstituissem a história de desenvolvimento dos
seus filhos e nos descrevessem os comportamentos mais distintivos. Simultaneamente, pedimos informação sobre as características estruturais do ambiente familiar.
Junto dos professores, recolhemos dados relativos à aprendizagem, motivação, criatividade e liderança, que, também, nos ajudarão a reconstituir um perfil
comportamental da criança sobredotada. A informação obtida junto da criança, através de uma escala de locus de controlo, permitirá reforçar a configuração desse padrão.

6 Pensamos que a esta variabilidade não será alheia a diversidade de instrumentos utilizados
(Escala de McCarthy, Bateria de Kauffman, WISC-R), que inviabilizam uma comparação de resultados.
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1. Metodologia
Tendo como critério de escolha o número de referências feitas na literatura
da especialidade (Benbow e Benbow, 1984; Benbow e Arjmand, 1990; Benito,
1996a; Bloom, 1985; Cox, 1977; Eysenck e Barrett, 1993; Gottefried et al, 1994;
Gruber, 1986; Kuliek e Olszewski-Kubilius, 1991; Perleth et al., 1993; Thompson e
Plomin, 1993; Robinson, 1993; Subotnik e Arnold, 1994; Vantassel-Baska, 1991),
nesta investigação analisamos três conjuntos de variáveis: aquisição dos indicadores
de desenvolvimento mais relevantes e dados de ordem médica; características socio-afectivas e motivacionais (a interacção social da criança, o locus de controlo, o
grau de motivação, áreas de interesses, etc.); características envolvimentais (informação demográfica e interacções pais-criança);
A recolha da informação foi feita através de um questionário de anamnese,
completado pelos pais e construído expressamente para o efeito; um inventário de
comportamentos, preenchido pelos professores (Renzulli et al., 1976); e a Escala de
Locus de Controlo de Nowick e Strickland (1973), aplicada individualmente a todas
as crianças.
O questionário de anamnese (cf. Anexo 6), foi construído a partir da compilação de um conjunto alargado de informação proveniente do boletim individual de
saúde do Ministério da Saúde e de outros questionários utilizados no âmbito da consulta psicológica infantil (cf., por ex., Andrews, 1952; Blau, 1991). O questionário
explora a informação demográfica e desenvolvimental, abarcando os períodos
pré-natal, peri-natal e pós-natal. Na história de desenvolvimento pós-natal, pesquisam-se parâmetros físicos, psicomotores e linguísticos; a história clínica; a história
escolar; os hábitos de sono; a interacção social; os interesses e actividades; as características (positivas e negativas) mais salientes.
O questionário de anamnese foi preenchido em casa pelos pais, obedecendo
às seguintes instruções: “Solicitamos-lhe um conjunto de informação relativa à história de desenvolvimento do seu filho. Por favor, leia atentamente cada uma das
questões e responda da forma mais objectiva possível. Pode acontecer que já não
tenha presente alguns dados, quando isso suceder, por favor, faça um esforço na
tentativa de nos dar um valor o mais aproximado possível. Se possui o boletim individual de saúde da criança é aconselhável que faça uso dele, pois alguma da informação que lhe pedimos vai encontrá-la aí. Todos os dados são confidenciais e só
serão usados para os objectivos deste trabalho”. Por fim, pedíamos que fizessem a
devolução do questionário antes da entrevista final7. Com esta norma, pretendiamos
garantir a qualidade da informação recolhida. Ou seja, antes de entrevistarmos os
7 A nossa investigação culminou com uma entrevista de devolução de informação aos pais das
crianças (cf. o capítulo 3).
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pais, fizemos uma leitura prévia do questionário e quando constatámos a presença de
lacunas ou de informação duvidosa, pedimos esclarecimentos adicionais. Mesmo
assim, houve um grande número de itens a que a maioria dos pais não conseguiram
responder (por exemplo, com que idade segurou a cabeça ou com que idade sorriu)
e, como tal, não foram considerados na análise dos resultados.
As respostas às questões relativas aos interesses, actividades, características
mais salientes (positivas e negativas) e receios, medos ou preocupações dos pais,
foram todas inventariadas e posteriormente submetidas a uma análise de conteúdo,
com o objectivo de constituir um grupo restrito de categorias (descritas mais adiante).
A informação fornecida pelos professores e relativa às características comportamentais da criança, foi recolhida através da Escala de Avaliação das Características Comportamentais do Aluno Sobredotado (Renzulli et al., 1976). A apresentação desta escala já foi feita detalhadamente no capítulo 4, pelo que remetemos para a
sua leitura.
A informação obtida junto da criança, foi reunida com a aplicação individual
da Escala de Locus de Controlo de Nowick Strickland (1973) tendo, também, como
referência as adaptações e traduções portuguesas de Barros, Barros e Neto (1993),
Lourenço (1988) e Simões (1986). Consideramos que o carácter genérico desta escala se ajusta ao nosso propósito, pois não pretendemos estudar um aspecto particular
do locus de controlo, mas sim analisar a relação entre as crenças LOC e a sobredotação. Na aplicação individual desta escala a um grupo restrito de crianças (10), verificámos que alguns itens levantavam dificuldades de compreensão. Por esse motivo,
explicámos à criança o sentido de cada uma das perguntas e, em seguida, pedimos-lhes sugestões para as tornar mais inteligíveis.
A escala é composta por 40 itens, aos quais a criança deve responder por escolha forçada entre “sim” e “não”. A cotação faz-se no sentido da externalidade, ou
seja quanto mais baixo é o resultado maior é o locus de controlo interno. A aplicação individual, deu-nos a possibilidade de prestarmos esclarecimentos adicionais,
sempre que se revelou necessário. Por outro lado, nalguns casos, também nos permitiu o uso do procedimento crítico-clínico piagetiano (por exemplo, pedindo a apresentação de justificações para a resposta), facultando a observação de alguns dos
problemas levantados por este tipo de instrumentos. Assim, por exemplo, verificámos a ambiguidade de alguns itens, o que nos permite duvidar da validade interna
do questionário. Este facto está bem patente nalguns exemplos por nós recolhidos.
Os mais paradigmáticos são os casos em que a criança dá uma resposta no sentido
da internalidade, mas quando lhe pedimos uma justificação, verificamos que a argumentação é feita no sentido da externalidade. Vejamos um exemplo, no item 4
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(Sentes frequentemente que é importante para ti ter boas notas?) o sujeito dá uma
resposta afirmativa, no sentido da internalidade. No entanto, quando se lhe pede uma
justificação ele responde no sentido da externalidade “— se não o que pedi ao Pai
Natal foi-se embora”. Por outro lado, é de salientar o carácter ambivalente ou a relatividade de certos itens. Vejamos o caso do item 30 (Pensas que os rapazes e as
raparigas, esforçando-se muito, conseguem levar as suas decisões por diante?),
resposta do sujeito: “— Com os pais isso não acontece, mas com os amigos é possível”. Analisando esta temática, Gockenbach (1989) refere os problemas de validade
interna dos instrumentos utilizados neste domínio e considera que esta é, talvez, a
razão porque os resultados nas diferentes investigações são tão díspares.

2. Indicadores de desenvolvimento
No que se refere aos indicadores de desenvolvimento, considerámos três níveis distintos: aquisição de competências que constituem referenciais normativos do
desenvolvimento; dados antropométricos; dados clínicos ou médicos. Nos primeiros,
consideramos a idade de aquisição da linguagem (1ª palavra); idade de aquisição da
leitura; idade de aquisição da marcha. Nos indicadores antropométricos, temos como
referência o peso, a altura e o perímetro cefálico no nascimento. Por último, nos
dados médicos ou clínicos estudamos a presença de asma e de outras alergias atópicas; a preferência manual; as perturbações da linguagem; as características do sono;
e a presença de miopia.
A restante informação obtida no inquérito passado aos pais, não foi objecto
de análise por oferecer poucas garantias de fidelidade e por haver uma elevada ausência de respostas.

2.1. Os referenciais convencionais
2.1.1. A aquisição da linguagem

A aquisição precoce da linguagem, a par da precocidade no cálculo matemático, tem sido o domínio mais explorado, quer pela via retrospectiva (informações dos pais), quer através de designs experimentais longitudinais, que têm a vantagem de permitirem uma avaliação estandardizada e directa.
Os dados dos estudos retrospectivos, com base nos depoimentos dos pais, dão
crédito ao desenvolvimento linguístico precoce como um bom preditor do desenvolvimento intelectual. Eis alguns exemplos: o estudo de Terman (1925) revelou que as
crianças sobredotadas começavam, em média, a falar três meses e meio mais cedo;
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os resultados do Seattle Project de Robinson, demonstram que a competência verbal
precoce é um dos indicadores mais referidos pelos pais (Roedell, 1991). Um estudo
de Robinson, Dale e Landesman (1990) também sugere que a aptidão linguística
precoce pode ser considerada como indicador de sobredotação. Benito (1996a) apresenta um conjunto de exemplos, reveladores da precocidade linguística na criança
sobredotada. Gross (1993a), numa revisão da literatura sobre o assunto, refere “It is
generally recognized that intellectually gifted children tend to display a precocious
development in speech” (Gross, op. cit., 89).
Por seu lado, a metodologia longitudinal com crianças da população normal,
também confirma que as manifestações linguísticas precoces são um bom elemento
preditivo do desempenho intelectual futuro. Gottefried et al. (1994) referem uma
série de investigações que atestam essa relação de covariância: Cameron, Livson e
Bayley, 1967; Moore, 1967; Roe, 1978; Roe, McClure e Roe 1982; Robinson e Dale
1992. Porém, em algumas dessas investigações, há resultados peculiares que devem
ser mencionados. Assim, no estudo de Cameron, Livson e Bayley, as correlações
positivas e com significado estatístico delimitam-se à população feminina, não tendo
nos rapazes qualquer significado. A mesma tendência, embora menos acentuada,
também se verifica no estudo de Moore. Sendo assim, a manifestação precoce da
linguagem delimita a sua capacidade preditiva ao desenvolvimento intelectual das
raparigas.
Lewis e Louis (1991) reconhecem que, de um modo geral, o aparecimento
precoce da linguagem vaticina um desempenho intelectual excelente, no entanto
consideram que algumas características da linguagem são mais importantes: entre
elas salientam o vocabulário avançado para a idade e grau escolar, o uso da linguagem polissémica, a riqueza de expressão, a elaboração e a fluência.
Ainda no que se refere à fiabilidade do desenvolvimento linguístico precoce
como bom indicador da futura genialidade intelectual, Fowler (1990) fornece-nos
uma série de exemplos que atestam a garantia desse indicador. Porém, defende que
essa relação deve ser vista em termos de reciprocidade, não sendo legítimo atribuir o
primado da causalidade à linguagem. O mesmo autor, refere que a estimulação intensiva da linguagem e da leitura durante a baixa infância constitui um denominador
comum a todas as crianças prodígio.
2.1.1.1. Os resultados da nossa investigação

Os dados referentes a este item foram recolhidos através da resposta à questão: “Que idade tinha o seu filho quando disse a 1ª palavra?” Todas as respostas
foram quantificadas em meses.
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Quadro 23 - A aquisição da 1ª palavra

Média

D.P.

Ampl.

P

Sobredotados
Controlo

10.4
11.1

3.0
3.0

5 a 20
5 a 30

0.4623

Rapazes SD
Rapazes CT

10.8
12.3

3.9
5.3

5 a 20
5 a 30

0.4085

Raparigas SD
Raparigas CT

9.4
10.0

1.7
3.3

7 a 11
6 a 20

0.9076

Pela leitura do quadro 23, verificamos uma maior precocidade na aquisição
da linguagem no grupo das crianças sobredotadas (10.4 meses versus 11.1 meses).
Todavia, essa diferença não assume significado estatístico: F (1, 78)= 0.522, p=
0.4623.
A análise da distribuição dos resultados revela-nos que, em ambas as amostras, a idade da aquisição da primeira palavra é extremamente variável de sujeito
para sujeito, embora seja mais acentuada no grupo de controlo. Assim, na amostra
dos sobredotados as idades variam entre os 5 e os 20 meses, enquanto na amostra de
controlo a idade para a aquisição da 1ª palavra oscila entre os 5 e os 30 meses. Em
ambos os casos os valores extremos são ocupados apenas por um sujeito.
Gráfico 1 - Distribuição dos resultados na aquisição da 1ª palavra
80
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Uma outra análise da distribuição dos resultados (cf. O gráfico 1), mostra-nos
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que na amostra experimental só existem 7.4% dos sujeitos a adquirir a linguagem
depois dos 12 meses, enquanto que na amostra de controlo isso se verifica em 25%
dos casos.
Resumindo, todos os dados abonam em favor de uma maior precocidade linguística no grupo das crianças sobredotadas, porém ela não é suficientemente forte
para discriminar os dois grupos e também não poderá ser considerada um factor preditivo fidedigno da aptidão intelectual da criança, pois verificamos que algumas
crianças com QI superior a 135 fazem a aquisição da primeira palavra depois da
idade convencional (12 a 14 meses).
Por último, refira-se que os valores médios obtidos nas duas amostras (sobredotados e controlo) são inferiores aos 12 meses — valor convencional de referência
na população geral. Deste modo, talvez possamos afirmar que a precocidade linguística é um atributo relevante no desenvolvimento precoce da criança sobredotada.
Contudo, neste estudo comparativo não assume significado estatístico, devido, provavelmente, a dois artefactos metodológicos. O primeiro, refere-se ao facto da
amostra de controlo não ter sido extremada. O segundo, é respeitante à diferente
distribuição dos rapazes e das raparigas pelas duas amostras. Estando os rapazes
sobre-representados na amostra dos sobredotados (67.7% versus 32.2%), e sendo um
facto conhecido que eles adquirem mais tardiamente a linguagem 8, é provável que a
influência deste factor tenha “adulterado” os cálculos estatísticos.
Nesse sentido, analisamos as diferenças de médias entre os dois grupos, homogeneizando a variável sexo. Ou seja, comparamos os rapazes sobredotados com
os rapazes do grupo de controlo; e as raparigas sobredotadas com as raparigas não
identificadas como sobredotadas.
Os resultados, apresentados no quadro 23, mostram-nos que as raparigas e os
rapazes sobredotados apresentam uma precocidade linguística maior do que os seus
congéneres do grupo de controlo. Porém, em ambos os casos, as diferenças entre os
dois grupos não assumem significado estatístico: µ (1,43)=194.5, p=0.4085 (grupos
masculinos); µ=(1,35)=109, p=0.9076 (grupos femininos).
Sumariando, podemos afirmar que o desenvolvimento linguístico precoce, na
população sobredotada, constitui uma das áreas mais referenciadas na literatura e
com evidências científicas que sugerem um desenvolvimento específico. Essa precocidade linguística (no vocabulário e na estrutura das frases), traduzida num comportamento verbal fluente e elaborado, seria uma característica comum a todos os
sobredotados e não contemplaria apenas os sobredotados com QIV superiores
8 Nos dados desta investigação observa-se esse fenómeno, pois os rapazes adquirem, em média,
a 1ª palavra aos 11 meses, enquanto nas raparigas essa aquisição se verifica aos 9.9 meses (F(1,96)=
2.147, P= 0.1462).
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(Bloom, 1985). No entanto, na mesma literatura, também são referenciadas excepções notáveis e investigações que constatam a presença de perturbações linguísticas
em sujeitos talentosos. Como exemplos protótipos dessas excepções, referem-se
habitualmente três casos: Picasso, que aprendeu primeiro a desenhar do que a falar;
Gauss, que já fazia cálculos matemáticos ainda sem saber falar correctamente; Einstein, também foi uma criança que aprendeu a falar muito tarde e lentamente. Por seu
lado, Coriat (1987) refere que na sua investigação, com uma amostra de 55 sobredotados intelectualmente (QI superior), 12.7% (sete casos) dessas crianças manifestaram um atraso linguístico importante.
Na nossa investigação, os resultados também indicam essa ambivalência, traduzindo a relatividade da precocidade linguística como indicador da sobredotação
intelectual. Por último, verificamos uma maior precocidade verbal nas amostras femininas, resultado já presente noutras investigações (confronte, por exemplo, Cameron, Livson e Bayley, 1967; Roge e Ionescu, 1996; Palacio-Quintin, 1996). Assim,
dentro da amostra dos sobredotados constatamos que as raparigas apresentam um
avanço superior a 1 mês. No grupo de controlo a precocidade linguística das raparigas é ainda maior, atingindo os 2 meses.
2.1.2. Leitura precoce

O domínio da linguagem escrita antes da idade habitualmente consignada é,
frequentemente, um dos indicadores mais referidos nas biografias dos grandes génios e na investigação do desenvolvimento excepcional (por exemplo, no estudo de
Terman (1925) 50% das crianças aprenderam a ler antes de entrarem na escola).
Simultaneamente, é um indicador a que os pais dão particular relevância, apresentando-o, habitualmente, como prova da excepcionalidade dos seus filhos9. Vantassel-Baska (1991), ao relatar a informação demográfica referente aos estudantes do
Midwest Talent Search, verifica que 72% destes alunos aprenderam a ler antes dos 6
anos, sem lhes ter sido ministrada qualquer instrução escolar formal10. Em contrapartida, o domínio das operações matemáticas mais elementares (antes dos 6 anos)
apenas se registou em 56% dos casos.
Muitas outras investigações referem a relação entre leitura precoce e QI elevado: Freeman (1979); Gross (1993); Jackson (1988); Maltby (1984); Terrassier
(1994); constituem alguns exemplos.
9 A investigação de Helen Davidson em 1931 (in Howe, 1990) é habitualmente o referencial invocado como prova de que é necessário um QI elevado para fazer uma aquisição precoce da leitura. No
seu estudo, feito com uma ampla amostra de crianças, a autora verificou que no final de 61 sessões de
treino, as cinco crianças precoces de três anos de idade apresentavam um nível de leitura avançado, que
as distanciava grandemente do conjunto da amostra.
10 Henderson, Jackson e Mukamal (1993) descrevem detalhadamente a emergência espontânea
da capacidade de leitura numa criança de 2 anos e 7 meses.
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A relação de covariância entre a sobredotação intelectual e a aquisição precoce da leitura também parece ser corroborada pelas análises biográficas dos grandes
génios e crianças prodígio. Fowler (1990) aponta alguns exemplos que, pelo insólito, merecem referência. Assim, apresenta-nos o caso de Norbert Wiener, o fundador
da cibernética, que aprendeu a ler aos três anos e que, aos 6 anos, já lia Darwin. Cita, também, o exemplo histórico de Christian Heinrich Heinekin, em 1820 (um caso
envolto em algum mistério), de quem se diz que aos 18 meses já dominava com
mestria a leitura do novo e do velho testamento. Faz ainda referência a uma criança
estudada por L. Hollingworth em 1942 (denominado como o caso C) que aprendeu a
falar e a ler quase em simultâneo.
É importante referir que em muitos casos a leitura precoce parece manifestar-se espontâneamente, sem que tenha havido uma intervenção activa dos pais
ou dos professores11. Todavia, há outros casos nos quais a aquisição precoce da leitura é acompanhada por uma intensa estimulação12. Paradigmático é o exemplo de
Norbert Wiener, a quem a ama ensinou o alfabeto aos 18 meses, tendo o pai, aos três
anos, encetado o ensino da leitura e da escrita. Outras histórias de hiperestimulação
precoce, a que foram submetidos vários académicos, escritores e cientistas eminentes são relatadas por Fowler (1990) e Montenegro (1974), recorrendo aos trabalhos
de Cox, 1926; Dolbear, 1912; McCurdy, 1957; Fowler, 1983 e 1986.
Mediante estes resultados, há um conjunto de investigadores que questionam
o valor da aquisição precoce da leitura como bom preditor do desenvolvimento intelectual (Freeman, 1979; Jackson, 1992; Healey, 1982; Howe, 1990; Mills e Jackson,
1990). Em alternativa, defendem que entre os dois fenómenos se estabelece uma
relação de reciprocidade, na qual intervêm factores de mediação muito importantes.
Entre eles, destacam-se a quantidade e qualidade das experiências de leitura oferecidas em casa (factores ambientais) e as competências linguísticas da própria criança. Quando o efeito destas variáveis é eliminado a relação entre a leitura precoce e o
QI muito superior deve diminuir consideravelmente.
Howe (1990), por exemplo, é um defensor acérrimo de que a manifestação
precoce da leitura não é um atributo específico do sobredotado. Em sua opinião, a
maioria das crianças é capaz de aprender a ler, pelo menos, um ou dois anos antes da
idade convencional. O mais importante para que essa aquisição se faça não é o desenvolvimento intelectual (expresso em QI), mas sim a presença de condições ambi11 Isso mesmo, notámos na nossa actividade de consulta psicológica com crianças precoces. Aí
verificámos que muitas das crianças aprenderam a ler com 3 ou 4 anos, sem que tenha havido um ensino
estruturado nesse sentido. Quando isso acontece, os pais referem-se a esse facto de forma desculpabilizante, sendo habitual dizerem-nos ”- a culpa não é nossa”.
12 Para uma abordagem detalhada sobre a hiper-estimulação operada por pais demasiado exigentes e ansiosos, confronte Elkind (1981), Howe (1990) e Winner (1996).
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entais ajustadas e das competências de base implicadas na leitura: integração sensorial e consciência linguística. Argumentos a favor da sua posição, vai buscá-los às
investigações de Arthur Staats, 1971, e de Durkin, 1966. O primeiro, demonstra que
mesmo as crianças de baixa inteligência, podem aprender a ler precocemente. Como
exemplo, apresenta o caso de um menino de 4 anos com QI de 89 que ao fim de,
aproximadamente, 17 horas de instrução (tempo total consignado na sua investigação ao ensino da leitura e da escrita) adquiriu competências de leitura e de
escrita avançadas para a sua idade. Por seu lado, no mesmo espaço temporal, um
menino com QI de 130 fez progressos menos notáveis.
O trabalho de Durkin, com uma amostra bastante maior que a de Staats, leva
à mesma conclusão. Ou seja, o nível de leitura não depende necessariamente do grau
de inteligência da criança. Um outro dado que fortalece esta perspectiva, pode encontrar-se nos casos das crianças retadardas hiperléxicas (habitualmente autistas ou
com sindroma de Asperger), que aprendem a descodificar as palavras escritas apesar
do seu desenvolvimento intelectual (QI) muito baixo.
2.1.2.1. Os resultados

Os dados referentes a este item foram recolhidos através das respostas à
questão: “Com que idade o seu filho começou a ler?” e foram codificados em anos.
Quadro 24 - Aquisição da leitura

Média

D.P.

Ampl.

P

Sobredotados
Controlo

5.3
5.3

0.9
0.7

2a6
4a7

0.8732

Rapazes SD
Rapazes CT

5.3
5.4

1.0
0.7

2a6
4a7

0.597

Raparigas SD
Raparigas CT

5.3
5.2

0.7
0.6

4a6
4a6

0.817

Na nossa investigação, as diferenças entre os dois grupos em análise não têm
significado estatístico (F (1,93)= 0.026, p= 0.8732), sendo as médias dos dois grupos idênticas: 5.3 anos. Porém, se atendermos à amplitude dos resultados e à sua
distribuição, verificamos algumas diferenças dignas de registo (cf. quadro 24).
Assim, no grupo dos sobredotados as idades de aquisição da leitura variam
entre os 2 e os 6 anos, enquanto no grupo de controlo nenhuma criança aprendeu a
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ler antes dos 4 anos, e algumas apenas fizeram essa conquista aos 7 anos (cf. Gráfico
2).
No sentido de clarificar a relação entre a aquisição precoce da leitura e a sobredotação intelectual, procedemos a um segundo tratamento estatístico dos resultados, eliminando das duas amostras o conjunto dos sujeitos (N= 35) pertencentes a
uma instituição privada, na qual as crianças são iniciadas na leitura a partir dos quatro anos. Desta forma, pretendíamos anular o eventual efeito que esta variável produziria no conjunto dos resultados.
Verificamos que em ambos os grupos a aquisição da leitura se processa sensivelmente com a mesma idade (5 anos e 5 meses), continuando o resultado a ser
inferior ao valor convencional da população.
Gráfico 2 - Distribuição dos resultados (leitura)
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Resumindo, os dados gerais das investigações revelam que as crianças sobredotadas, em geral, aprendem a ler precocemente. Não obstante, também demonstram
que não são apenas as crianças muito inteligentes que começam a ler antes de entrar
na escola e que a estimulação ambiental é um factor decisivo.
Nesta investigação, ao não se evidenciarem diferenças significativas entre os
grupos em análise, comprova-se que a aquisição da linguagem escrita antes da idade
convencional não é uma marca exclusiva da criança sobredotada intelectualmente.
Todavia, os resultados também fornecem indícios de que a aprendizagem precoce da
leitura poderá ser um sinalizador eficaz da sobredotação, quando o seu aparecimento
se faz em idades muito baixas (até aos três anos). É assim que, na nossa amostra,
constatamos que 3.2% aprenderam a ler antes dos três anos (cf. Gráfico 2), enquanto
que, na amostra de controlo, essa aquisição só aparece depois dos quatro anos
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(9.4%). A partir deste último nível etário, a aquisição dessa competência perderá o
seu valor como sinalizador eficaz da sobredotação. Evidentemente, que esta afirmação carece de uma investigação mais alargada, com amostras redimensionadas e
com grupos de controlo mais extremados.
Por último, estamos convictos de que a leitura precoce per se não poderá ser
considerada um bom preditor da excepcionalidade intelectual.
2.1.3. Idade de aquisição da marcha

A análise deste indicador desenvolvimental foi iniciada no estudo de Terman,
tendo-se verificado que estas crianças apresentavam uma aquisição precoce da marcha, em média, um mês e meio mais cedo. A partir daí, esta variável não tem sido
contemplada na maior parte das investigações. Benito (1996a), talvez constitua a
única excepção. Esta autora, num relato casuístico de crianças sobredotadas, alude à
precocidade no desenvolvimento motor e, por exemplo, testemunha casos de crianças que aos três meses já seguravam sózinhas o biberão. Webb e Kleine (1993)
Também fazem referência à precocidade motora da criança sobredotada.
Os dados referentes a este item foram recolhidos através das respostas à
questão: Com que idade o seu filho deu os primeiros passos sem apoio?
Quadro 25 - A idade de aquisição da marcha

Média

D.P.

Ampl.

P

Sobredotados
Controlo

11.6
12.0

1.5
1.7

9 a 14
9 a 18

0.3383

Rapazes SD
Rapazes CT

11.6
12.1

1.7
1.6

9 a 14
9 a 16

0.3905

Raparigas SD
Raparigas CT

11.8
11.9

1.1
1.8

10 a 14
9 a 18

0.7574

Os resultados, apresentados no quadro 25 e no gráfico 3, não revelam diferenças com significado estatístico entre os dois grupos, tal como o demonstra a aplicação da anova (one way): F(1,93)= 0.926, p= 0.3383. Em ambos os grupos a média
de idade para a aquisição da marcha é muito próxima do valor convencional da população (12 meses). Também constatamos que a ligeira precocidade do grupo dos
sobredotados é mais acentuada no grupo dos rapazes (11.6 meses versus 12.1 meses).
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Relativamente à amplitude dos resultados, é, igualmente, incontestável a sua
aproximação aos valores convencionais da população, que, habitualmente, oscilam
entre os 9 e os 15 meses de idade. Assim, no grupo dos sobredotados a aquisição
faz-se entre os 9 e os 14 meses, enquanto no grupo de controlo é feita entre os 9 e os
18 meses.
Gráfico 3 - Distribuição dos resultados referentes à aquisição da marcha
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Face a estes resultados, poderemos concluir que a aquisição da marcha no
grupo das crianças sobredotadas intelectualmente obedece ao padrão típico da população geral. Desta forma, a sua manifestação prematura apresenta fraca validade
como sinalizador precoce da sobredotação intelectual. Todavia, é de realçar que no
grupo dos sobredotados se assiste a uma aquisição ligeiramente mais rápida e, sobretudo, destacar que em nenhum caso a marcha se adquire para lá do valor normativo
referencial.

2.2. Indicadores antropométricos: peso, altura e perímetro cefálico
ao nascimento
A análise destas variáveis servirá para fazer o confronto entre dois mitos
existentes na área da sobredotação: por um lado a perspectiva optimista de Terman,
cujos resultados defendem um bom desenvolvimento físico; por outro lado, uma
perspectiva mais populista, cujo protótipo da criança sobredotada é o menino franzino, míope e debilitado físicamente.
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Os resultados referentes ao perímetro cefálico13, medido em cms, são apresentados no quadro 26. A sua análise revela valores médios muito próximos (quase
idênticos) entre os grupos dos sobredotados (rapazes e raparigas) e os grupos de
controlo (rapazes e raparigas). Em todos os casos, as pequenas diferenças observadas não assumem significado estatístico. A distribuição dos resultados nos dois grupos, também é muito semelhante. No grupo dos sobredotados o perímetro cefálico
varia entre 32 e 37 cm, enquanto no grupo de controlo oscila entre 31.5 e 37.5 cm.
Nas duas situações o valor modal situa-se nos 35 cm.
Quadro 26 - Perímetro cefálico ao nascimento

Média

D.P.

Ampl.

P

Sobredotados
Controlo

34.9
35.0

1.2
1.3

32 a 37
31.5 a 37.5

0.8083

Rapazes SD
Rapazes CT

35.3
35.1

1.0
1.3

33.5 a 37
31.5 a 37

0.9041

Raparigas SD
Raparigas CT

34.2
34.9

1.4
1.3

32 a 36
32 a 37.5

0.2636

Quadro 27 - Peso ao nascimento

Média

D.P.

Ampl.

P

Sobredotados
Controlo

3 365.6
3 484.7

456.1
442.6

2550 a 4500
2250 a 4825

0.2254

Rapazes SD
Rapazes CT

3 406.7
3 485.2

481.6
456.3

2550 a 4500
2550 a 4350

0.6368

Raparigas SD
Raparigas CT

3 279.5
3 484.3

407.4
437.8

2690 a 4075
2250 a 4825

0.129

No que concerne à variável peso (em gramas), a leitura do quadro 27 atesta a
semelhança dos dois grupos.
O peso médio, ligeiramente mais elevado, das crianças do grupo de controlo
13 Apesar de ser uma medida imprecisa do volume do cérebro, e que depende da forma do
crâneo, a medição seriada do PC na avaliação do crescimento do cérebro continua a ser o método mais
praticado (Ferreira e Barbosa, 1997).
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(3485 versus 3366), está muito longe da significância estatística (F (1.95)= 1.489,
p= 0.2254). No grupo dos sobredotados o peso varia entre os 2550 e os 4500 gr,
enquanto no grupo de controlo oscila entre 2250 e 4825 gr.
No tocante ao comprimento, constata-se a tendência verificada anteriormente
(cf. quadro 28). A equidade dos dois grupos traduz-se no mesmo valor médio de
comprimento: 50.1 cm. A amplitude dos resultados demonstra variações semelhantes às que se encontram na população. No grupo dos sobredotados o comprimento
ao nascimento varia entre os 47 e os 53 cm, e no grupo de controlo a variação efectua-se entre os 4514 e os 53 cm.
Quadro 28 - Comprimento ao nascimento

Média

D.P.

Ampl.

P

Sobredotados
Controlo

50.1
50.1

1.8
2.1

47 a 53
45 a 53

0.984

Rapazes SD
Rapazes CT

50.4
50.2

1.8
1.8

47 a 53
47 a 53

0.9216

Raparigas SD
Raparigas CT

49.6
49.8

1.8
1.5

47 a 52
45 a 53

0.6747

Resumindo, as crianças sobredotadas apresentam, ao nascimento, um desenvolvimento físico semelhante ao das crianças do grupo de controlo. Ou seja, os dados desta investigação parecem confirmar o carácter fantasioso da superioridade
e/ou da debilidade física das crianças sobredotadas.

2.3. Dados clínicos ou médicos
Os padrões e características do sono; a especialização hemisférica cerebral; a
preferência manual (canhotismo); a presença de miopia; a incidência de alergias
atópicas (principalmente a asma); a distribuição atípica de acordo com o sexo (maior
frequência de rapazes); e as perturbações da linguagem constituem as variáveis mais
estudadas neste domínio. A maior parte destas características já foram objecto de
discussão no capítulo 2, a propósito do modelo neuropsicológico, pelo que remetemos para a sua leitura.
Neste momento, limitamo-nos a sumariar os relatos das investigações para,
14 Criança prematura de 36 semanas.

184

Crianças Sobredotadas: Estudos de caracterização

em seguida, expormos os resultados obtidos nesta pesquisa.
2.3.1. O teste à hipótese de Geschwind

A organização cerebral, em geral, e a lateralização hemisférica, em particular,
constituem áreas de investigação, nas quais se procura a explicação para o desenvolvimento intelectual excepcional. Dentro desta corrente, a hipótese do modelo neuropatológico de Norman Geschwind e colaboradores, adquire especial relevância (cf.
capítulo 2). Para estes autores, a excepcionalidade é o resultado de um ambiente
intra-uterino singular, caracterizado por níveis elevados de testosterona. Esta hormona lentifica o desenvolvimento do hemisfério esquerdo que, por um processo
compensatório, conduz ao desenvolvimento hipertrófico do hemisfério direito15
(Geschwind e Galaburda 1984, 1987; Janowsky et al. 1994). Concomitantemente,
esse nível elevado de testosterona provocaria alterações na glândula do timo, conduzindo a deficiências no sistema imunológico. Como resultado final deste processo,
os indivíduos sobredotados apresentariam dominância cerebral direita que, entre outras coisas, se traduziria numa preferência manual esquerda (canhotismo); manifestariam com mais frequência desordens linguísticas; teriam uma maior incidência de
doenças alérgicas atópicas; e, por último, seriam sobretudo homens, pois nos fetos
masculinos são maiores as probabilidades de haver um ambiente fetal enriquecido
em testosterona.
A confirmação experimental da hipótese de Geschwind é ainda incipiente,
dado o reduzido número das investigações efectuadas. No entanto, os estudos conduzidos pela equipa de Camilla Benbow fornecem-lhe alguma consistência. Assim,
Benbow e Benbow (1984), Benbow (1986), O’Boyle e Benbow (1990) e O’Boyle et
al. (1991) observam uma maior frequência de asma e canhotismo nas amostras de
sobredotados. Além disso, verificam que essas amostras são constituídas maioritariamente por rapazes. Este último resultado é, aliás, um dado habitualmente referido
num grande número de investigações: Cox (1977); Freeman (1979); Gottefried et al.
(1994); Hollingworth (1942); Popova (1997); Silva (1997); Terman (1925); Vantassel-Baska (1991); Wilkinson (1993).
Analisemos alguns exemplos: na amostra de Freeman (1979) verifica-se a
presença de dois rapazes para uma rapariga. Vantassel-Baska (1991), num estudo
longitudinal retrospectivo, verifica que os estudantes do sexo feminino estão desproporcionalmente subrepresentados numa correspondência de quase 2 rapazes
(66.3%) para uma rapariga (33.7%). Por seu turno, Gottefried et al. (1994), também
num estudo longitudinal, verificam que o grupo das crianças sobredotadas é consti15 Presumível responsável pelas funções espaciais (gestalt) e criativas.
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tuido por 55% de rapazes e 45% de raparigas, enquanto no grupo de controlo há
58.6% de rapazes e 41.4% de raparigas. Todavia, neste caso, o cálculo do Qui quadrado mostra que essa diferença não é significativa. Silva (op. cit.), ao apresentar
dados estatísticos referentes à caracterização da população portuguesa que recorre ao
CPCIL (Centro Português para a Criatividade, Inovação e Liderança), refere uma incidência de 81% de rapazes e 19% de raparigas.
Em suma, a prevalência do sexo masculino nas amostras de sobredotados é
um dado constante em diferentes estudos, sendo usado por alguns investigadores
como testemunho da ligação da sobredotação a componentes de natureza biológica,
nomeadamente a factores hereditários. Freeman (1997) reforça esta etiologia, recorrendo aos trabalhos de Gillian Turner, 1996. Em investigações no domínio da genética, Turner sugere que um número desproporcionalmente elevado de genes de inteligência estão localizados no cromossoma X. Como as raparigas herdam dois cromossomas X e os rapazes apenas recebem um, as primeiras terão uma dose dupla de
genes que influenciam a inteligência. No caso de haver mutações genéticas num dos
cromossomas X, as raparigas têm boas possibilidades de herdar genes normais no
outro cromossoma X, que lhes permitirão equilibrar ou anular o efeito dos genes
mutantes. Por seu turno, nos rapazes não haverá essa possibilidade e os genes mutantes manifestam-se sem constrangimentos. Este fenómeno explicaria a frequência
mais elevada de rapazes no grupo dos deficientes mentais e no grupo dos sobredotados.
No entanto, para alguns autores (por exemplo, B. Zazzo, 1996), os dados referentes à diferenciação sexual não podem ser interpretados apenas em termos biológicos, antes devem ser complementados por análises sociais. Pois que, o sexo,
além de ser uma realidade biológica, é também uma realidade psicossocial, que varia nas diferentes épocas históricas e nos diversos contextos e situações da realidade
contemporânea.
No caso particular dos sobredotados, Cox (1977) sugere que a supremacia
dos rapazes pode reflectir apenas uma imposição social resultante do maior encorajamento que é lhe fornecido, quer pelos pais, quer pelos professores. Sendo assim, as
diferenças sexuais nas amostras de sobredotados não traduzem diferenças reais no
funcionamento intelectual, mas sim desigualdade de oportunidades. A confirmar
esta perspectiva, Popova (1997) refere que a incidência de raparigas nas amostras de
sobredotados tende a decrescer com a idade.
Pessoalmente, julgamos que a maior frequência de rapazes nas amostras de
sobredotados, também poderá ser considerada um artefacto metodológico resultante
do modo como se faz o recrutamento para os programas de sobredotação. Pois sabemos que, na maior parte dos casos, a pré-selecção (rastreio) é feita tendo como
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base as nomeações dos professores e estes tendem a privilegiar os alunos do sexo
masculino, tal como o demonstram os resultados da nossa investigação, expostos no
capítulo 4. A corroborar esta opinião, Winner (1996) refere que quando a selecção é
feita sem recurso às nomeações dos professores, as investigações revelam um número idêntico de rapazes e de raparigas nas amostras de sobredotados (QI elevado).
2.3.1.1. Os resultados
2.3.1.1.1. A preferência manual

Embora as estatísticas referentes à incidência de canhotismo na população
geral sejam variáveis, um valor aproximado dos 10% é relativamente consensual
(Hellige, 1990). Pensamos que a variação desses resultados se poderá dever, essencialmente, aos diferentes modos de operacionalização desta variável. Assim, por
exemplo, no Edinburgh Handedness Inventory de Oldefield (cf. Benbow, 1986)
recorre-se ao cálculo de um valor compósito, que combina o número de actividades
feitas com a mão esquerda e o número de actividades executadas com a mão direita.
Com esta medida, algumas investigações fixaram a frequência do canhotismo em
7.2% (Benbow, op. cit.). Na nossa investigação, inquirimos os pais das crianças sobre a questão do canhotismo (O seu filho é canhoto?) e considerámos que o sujeito
apresentava uma preferência manual esquerda quando a resposta a esse item era
afirmativa. Nesta categoria, também foi contabilizado um caso de ambidextria.
Relativamente à dominância manual, observamos uma maior incidência de
canhotismo na amostra dos sobredotados (12.9% versus 10.8%), embora a diferença
encontrada não tenha significado estatístico: χ2 (1,96)= 0.094, p= 0.7589.
No entanto, da análise do quadro 29 ressaltam dois factos curiosos. Por um
lado, a ausência de canhotismo na amostra das raparigas sobredotadas. Por outro
lado, o grupo dos rapazes sobredotados apresenta uma frequência muito elevada
(19%), que contrasta com o resultado encontrado nos rapazes do grupo de controlo
(3.4%). Embora notável, essa diferença não chega a assumir valor estatístico: χ2
(1,50)= 3.293, p= 0.0696.
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Quadro 29 - A distribuição do canhotismo

Frequência Observada

Frequência Esperada

P

Sobredotados
Controlo

12.9%
10.8%

(4)
(7)

11.6%
11.5%

(3.6)
(7.5)

0.7589

Rapazes SD
Rapazes CT

19.0%
3.4%

(4)
(1)

10.0%
10.0%

(2.1)
(2.9)

0.0696

Raparigas SD
Raparigas CT

0.0%
16.7%

(0)
(6)

13.0%
13.1%

(1.3)
(4.7)

0.1662

2.3.1.1.2. A asma e outras alergias atópicas

Os dados referentes a este item foram obtidos através das respostas à seguinte
questão: “O seu filho teve ou tem doenças crónicas (asma, alergias, epilepsia, etc.)?
se respondeu sim, indique quais”.
Foi considerada uma sinalização positiva quando os pais referiam a manifestação passada ou presente de uma condição atópica sob a forma de diversas designações: asma, eczema atópico, bronquite asmática, asma alérgica, febre dos fenos,
bronquite sibilante, etc. Não atendemos ao grau de severidade do problema, nem à
sua duração e também não categorizámos a sua tipologia específica. Reconhecemos
as limitações desta abordagem metodológica e entendemos que os resultados poderiam ser diferentes se tivéssemos usado um questionário estandardizado de classificação das alergias atópicas16.
Observando o quadro 30, verificamos que aproximadamente 42% das crianças do grupo dos sobredotados apresentam uma alergia atópica, enquanto no grupo
de controlo essa frequência desce para os 18.5%17. O diferencial das duas amostras,
superior a 20 pontos, assume significância estatística: χ2 (1,96)= 6.005, p= 0.0143.
Não obstante, quando a comparação das duas amostras é feita de acordo com a variável sexo, verificamos que a diferença, com significado estatístico, se cinge à população masculina: χ2 (1, 50)= 6.913, p= 0.0086). Ou seja, os rapazes sobredotados
apresentam três vezes mais problemas alérgicos do que os rapazes do grupo de controlo (48% versus 14%). Nas raparigas sobredotadas, embora também se verifique
uma maior frequência de problemas alérgicos (30%), o diferencial em relação às
meninas do grupo de controlo (22%) não tem valor estatístico.
16 Benbow (1986) faz referência a um questionário de classificação das alergias construído por
Franklin Adkinson.
17 Adkinson, citado por Benbow (1986), refere uma frequência de 20 a 25% de problemas
atópicos na população geral.
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Quadro 30 - A presença de asma e de outras alergias atópicas

Frequência Observada

Frequência Esperada

P

Sobredotados
Controlo

41.9%
18.5%

(13)
(12)

26.0%
26.0%

(8.1)
(16.9)

0.0143

Rapazes SD
Rapazes CT

47.6%
13.8%

(10)
(4)

28.1%
27.9%

(5.9)
(8.1)

0.0086

Raparigas SD
Raparigas CT

30.0%
22.2%

(3)
(8)

24.0%
17.8%

(2.4)
(6.4)

0.61

2.3.1.1.3. A prevalência do sexo masculino

Os resultados expostos no quadro 31, confirmam a distribuição atípica dos
rapazes e das raparigas na amostra de crianças sobredotadas18. A supremacia do
grupo masculino é notável (68% de rapazes versus 32% de raparigas) e apresenta
significado estatítico: χ2 (1,100) = 4.461, P = 0.0347.
Delimitando o grupo sobredotado às crianças com QI≥140 (amostras extremadas), constatamos um aumento exponencial do sexo masculino, numa proporção de 6 rapazes (86%) para uma rapariga (14%): χ2 (1,26)= 9.758, p= 0.0018.
Quadro 31 - A prevalência dos rapazes nas duas amostras

Frequência Observada

Frequência Esperada

P

Sobredotados
Controlo

67.7%
44.9%

(21)
(31)

52.0%
52.0%

(16.1)
(35.9)

0.0347

SD Extremo
CT Extremo

85.7%
25.0%

(12)
(3)

62.9%
57.5%

(8.8)
(6.9)

0.0018

Estes resultados poderão conduzir a múltiplas interpretações. A mais imediata e mediática é, sem dúvida, aquela que defende a superioridade intelectual do sexo
masculino. Em nossa opinião, os dados desta investigação não constituem prova
para essa conclusão. Em primeiro lugar, trata-se de um resultado com significado
estatístico modesto, no sentido de que o N da amostra é reduzido. Em segundo lugar,
importa lembrar que estamos a trabalhar com uma amostra seleccionada (extremo
18 Recorde-se que na população de onde foram extraídas as amostras, havia 47% de raparigas e
53% de rapazes.
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direito da curva normal de distribuição) e, por esse motivo, os resultados nela obtidos não podem ser generalizáveis à população geral. Hipoteticamente, as curvas de
distribuição da inteligência podem ser diferentes na população masculina e na população feminina, apresentando, no entanto, os mesmos valores médios19. Ou seja, a
curva de distribuição do QI no sexo masculino poderá ser mais achatada, colocando
um maior número de sujeitos nos dois extremos (cf. Palacio-Quintin, 1996), enquanto no sexo feminino não se observará esse fenómeno.
2.3.1.1.4. As perturbações da linguagem

Os dados referentes a este item foram obtidos através da resposta à questão:
“O seu filho teve ou tem perturbações da linguagem? Se respondeu sim, indique
quais foram as dificuldades”. Em todos os casos observados, os problemas referidos
delimitam-se à linguagem expressiva e são maioritariamente articulatórios (por
exemplo, dificuldade em pronunciar as sibilantes), num único caso a dificuldade
localiza-se na confusão de fonemas muito próximos ou com ponto de articulação
semelhante.
Pela leitura do quadro 32, verificamos que o grupo dos sobredotados apresenta uma maior incidência de perturbações da linguagem (12.9 versus 6.1)20, embora o
diferencial entre as duas amostras não tenha valor estatístico: χ2 (1, 96) = 1.252, P =
0.2632.
Um dado curioso que ressalta da leitura do quadro 32 diz respeito à ausência
de perturbações linguísticas nos grupos femininos (sobredotado e controlo), confirmando o facto, amplamente demonstrado noutras investigações, de que a população
masculina é mais propensa a apresentar este tipo de problema (Palacio-Quintin,
1996; Berninger e Fuller (1992); Neils e Aram (1986).

19 Zazzo (1996) e Palacio-Quintin (1996) inventariam um conjunto alargado de investigações
que demonstram a ausência de diferenças no desenvolvimento cognitivo dos rapazes e das raparigas.
Noutros estudos surgem diferenças em favor das raparigas, no entanto não são apresentadas investigações
que revelem a supremacia dos rapazes. Zazzo (op. cit.) delimita a superioridade intelectual (QI mais
elevado) dos rapazes às amostras seleccionadas de estudantes excelentes. E interpreta este resultado dizendo que nos rapazes são necessárias maiores capacidades intelectuais para atingirem o mesmo nível de
desempenho escolar das raparigas. Ou seja, determinadas dificuldades comportamentais dos rapazes
(défices de atenção, por exemplo) têm repercurssões negativas no desempenho escolar, tornando-se
necessária uma capacidade cognitiva mais elevada, para compensar os défices comportamentais.
20 Estima-se que 3 a 5% das crianças em idade escolar apresentam perturbações da linguagem,
sendo os problemas articulatórios os mais frequentes (80%).
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Quadro 32 - A presença de perturbações de linguagem

Frequência Observada

Frequência Esperada

P

Sobredotados
Controlo

12.9%
6.1%

(4)
(4)

8.3%
8.2%

(2.6)
(5.4)

0.2632

Rapazes SD
Rapazes CT

19.1%
13.8%

(4)
(4)

10.8%
16.0%

(3.4)
(4.6)

0.6169

Raparigas SD
Raparigas CT

0.0%
0.0%

(0)
(0)

0.0%
0.0%

(0)
(0)

Resumindo, os dados desta investigação indicam que as perturbações da linguagem ocorrem com mais frequência no grupo de crianças sobredotadas, no entanto as diferenças encontradas não apresentam significado estatístico e limitam-se à
população masculina.
2.3.2. A miopia

No decorrer das suas investigações sobre a hipótese de Geschwind, Benbow
e colaboradores (Benbow e Benbow; 1984; Benbow, 1986; O’Boyle e Benbow,
1990; e O’Boyle et al.,1991) têm vindo a verificar que nas suas amostras de sobredotados há uma ocorrência bastante elevada de miopia, diagnosticada em idades
muito baixas (normalmente antes dos oito anos). Este dado é interpretado como sendo mais um elemento abonatório em favor do carácter congénito da sobredotação21.
Nesta investigação os dado referentes a esta variável foram recolhidos através da resposta ao seguinte item: “O seu filho teve ou tem deficiências sensoriais
(visão e audição)? Se respondeu sim, indique quais são”. Foram cotadas como respostas positivas aquelas que referiam explicitamente a miopia.
Analisando os resultados (cf. quadro 33), assistimos a uma distribuição desigual da miopia nos dois grupos, observando-se uma maior frequência no grupo dos
sobredotados (19.3% versus 15.4%). Porém essa diferença não apresenta significado
estatístico: χ2 (1, 96)= 0.238, p= 0.6255.
Continuando a análise do quadro 33 verificamos que na distribuição da miopia, emerge um padrão distinto entre as raparigas e os rapazes sobredotados. Assim,

21 Além das investigações de Karlsson (referidas no cap. 2), as relações entre miopia e inteligência têm sido, mais recentemente, abordadas por outros investigadores. Freeman (1993; 1997) refere
como exemplos os estudos de Williams et al. e de Teasdale et al., ambos em 1988. Nas duas investigações comparam-se os resultados de QI entre uma amostra de sujeitos míopes e uma amostra de sujeitos
sem erros de refracção: em ambos os casos se observa um valor médio do QI superior no grupo míope.
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vemos que os rapazes sobredotados quando comparados com os rapazes do grupo de
controlo apresentam uma frequência mais elevada de miopia (28.6% versus 6.9%),
tendo significado estatístico: χ2 (1,50) = 4.258, p= 0.0391. No entanto, ao aplicarmos o teste de Fisher a diferença observada deixa de ter valor estatístico (p=0.0557).
Por seu lado, na análise comparativa dos grupos femininos, registamos a ausência de miopia no grupo das meninas sobredotadas e uma frequência de 22% no
grupo feminino de controlo. Embora seja um diferencial elevado, não apresenta valor estatístico: (χ2 (1, 46) =2.69, p= 0.101).
Quadro 33 - A incidência de miopia
Frequência Observada

Frequência Esperada

P

Sobredotados
Controlo

19.3%
15.4%

(6)
(10)

16.7%
16.7%

(5.2)
(10.9)

0.6255

Rapazes SD
Rapazes CT

28.6%
6.9%

(6)
(2)

16.0%
16.0%

(3.4)
(4.6)

0.0391
0.0557*

Raparigas SD
Raparigas CT

0.0%
22.2%

(0)
(8)

17.4%
17.4%

(1.7)
(6.3)

0.101

* Valor ajustado pelo teste de Fisher

A concluir, diremos que os nossos resultados não confirmam os de Benbow
(op. cit.). Ou seja, apesar de verificarmos uma maior incidência de miopia no grupo
dos sobredotados, constatamos que esse fenómeno é circunscrito aos sujeitos do
sexo masculino e, mesmo assim, não tem significado estatístico
2.3.3. Características do sono

Neste domínio, podemos afirmar que as investigações efectuadas têm conduzido a resultados dissonantes —Busby e Pivik (1983); Freeman, (1979); Grubar
(1985a); Louis e Lewis (1992) Terman, (1925); a ponto de podermos afirmar que,
neste momento, as variáveis referentes ao sono merecem pouca credibilidade (cf.
cap.2).
Nesta investigação recorremos a dois indicadores: número de horas que a criança dorme diariamente e características do sono. Para o efeito averiguámos os hábitos de sono das crianças, colocando a seguinte questão aos pais: “Habitualmente, a
que horas o seu filho vai dormir e a que horas se levanta?”. No tratamento estatístico dos resultados as respostas foram contabilizadas em horas. Para caracterizar o
sono da criança, sondámos os pais acerca da ocorrência de quatro comportamentos:
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acorda durante a noite; tem um sono agitado; tem terrores nocturnos; apresenta episódios de sonambulismo. Para esta variável, foram criadas apenas duas categorias:
presença (ocorrência de um, dois, três ou quatro comportamentos problemáticos) ou
ausência de perturbações.
A análise do quadro 34, indica-nos tempos de sono diário idênticos nos dois
grupos, fixando-se num valor muito próximo das 10 horas (9.8). Para ambas as
amostras o valor modal fixa-se nas 10 horas diárias de sono.
Quadro 34 - Hábitos de sono

Média

D.P.

Ampl.

P

Sobredotados
Controlo

9.8
9.8

0.7
0.7

9 a 12
8 a 12

0.8854

Rapazes SD
Rapazes CT

9.9
9.9

0.8
0.7

9 a 12
9 a 12

0.8745

Raparigas SD
Raparigas CT

9.6
9.7

0.5
0.7

9 a 10
8 a 11

0.4465

Quadro 35 - Perturbações do sono

Frequência Observada

Frequência Esperada

P

Sobredotados
Controlo

35.5%
35.4%

(11)
(23)

35.4%
35.4%

(11.0)
(23.0)

0.8269

Rapazes SD
Rapazes CT

38.1%
44.8%

(8)
(13)

42.0%
42.0%

(8.8)
(12.2)

0.8526

Raparigas SD
Raparigas CT

30.0%
27.8%

(3)
(10)

28.3%
28.5%

(12.8)
(10.2)

0.7957

Relativamente à ocorrência de perturbações do sono, também se verifica a ausência de diferenças significativas entre os dois grupos, pois em ambas as amostras se
regista um valor percentual próximo dos 35% (cf. quadro 35).
Resumindo, os resultados obtidos não indiciam qualquer diferença entre o
grupo das crianças sobredotadas e o grupo de controlo no que diz respeito às características do sono. No entanto, convém salientar que as medidas efectuadas nesta
investigação não devem ser interpretadas como indicadores fisiológicos, antes, de-
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vem ser entendidas como dimensões comportamentais. Com isto, queremos dizer
que o estudo das relações entre o sono e a sobredotação não se compadecem com
medidas grosseiras de avaliação, mas exigem investigação laboratorial com recurso
a medidas de grande sensibilidade.

2.4. Conclusões
No que diz respeito à aquisição dos marcos de desenvolvimento mais relevantes (linguagem, leitura e marcha), constatamos a ausência de diferenças significativas entre a amostra das crianças identificadas como sobredotadas e a amostra de
crianças não identificadas como sobredotadas. Contudo, uma análise mais qualitativa e pormenorizada dos resultados permite-nos afirmar que, de um modo geral, as
crianças sobredotadas apresentam uma precocidade verbal maior, manifestando a
aquisição da primeira palavra por volta dos 10 meses de idade. No subgrupo das
raparigas sobredotadas a precocidade é ainda mais notável, fazendo, em média, essa
aquisição aos 9.4 meses. Por outro lado, também constatamos que 7.4% das crianças
sobredotadas apresentam um ligeiro atraso na aquisição da palavra, demonstrando a
relatividade prognóstica deste indicador de desenvolvimento.
No que se refere à capacidade preditiva da aquisição precoce da leitura, verificamos, igualmente, a sua fraca validade. Ela não aparece como um atributo específico da criança sobredotada, pois a média de idade para a aquisição dessa competência é idêntica nas duas amostras estudadas (5 anos e 4 meses). Porém, sublinhe-se
que essa competência é adquirida numa idade mais baixa do que é habitual na população geral. Sendo assim, podemos dizer que as crianças sobredotadas aprendem a
ler mais cedo: contudo, essa habilidade também pode estar presente noutras crianças
(não sobredotadas), desde que ocorram condições favoráveis ao seu desenvolvimento. Por último, os resultados indiciam uma validade preditiva maior, quando a leitura
se manifesta antes dos 4 anos.
Relativamente à aquisição da marcha, é inquestionável a sua fraca validade
preditiva, pois, quer a média (11.6), quer a amplitude dos resultados (9-14 meses),
são valores muito próximos dos convencionais. No entanto, registe-se que, na amostra dos sobredotados, não há nenhuma criança que adquira a marcha para além do
valor normativo referencial.
No que concerne às medidas antropométricas no nascimento, constatamos
um padrão muito semelhante nas duas amostras (idêntico ao da população geral),
retirando qualquer valor de prognóstico a este conjunto de medidas. As crianças
sobredotadas também não se distinguem na extensão dos seus períodos de vígilia,
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nem nas características do sono.
No tocante à capacidade prognóstica dos dados médicos ou clínicos, os resultados tornam verosímel a presença de um padrão específico que ainda necessita de
provas mais substanciais. De facto, na amostra das crianças sobredotadas intelectualmente, registamos um maior número de casos com dominância manual esquerda
(canhotismo); uma incidência excessiva de asma e de outras alergias atópicas; a prevalência do sexo masculino; o maior número de perturbações da linguagem; e um
número elevado de crianças com miopia. No entanto, as diferenças com significado
estatístico limitam-se à presença de asma e outras alergias atópicas e à maior incidência do sexo masculino.
Por último, verificamos que neste conjunto de variáveis parecem desenhar-se
dois padrões distintos para a população sobredotada de acordo com o grupo sexual
de pertença. Ou seja, a presença de indicadores clínicos na população sobredotada
delimita-se ao grupo masculino, não se manifestando nas raparigas22. Registe-se que
este é um resultado inesperado, porquanto não foi observado em nenhuma das investigações que conhecemos23, devendo ter um tratamento especial em investigações
futuras.
Em síntese, no conjunto dos resultados, a hipótese do modelo neuropatológico de Geschwind sai reforçada24, embora tenha duas limitações associadas.
Por um lado, o seu poder explicativo cinge-se à população masculina; por outro lado, a ordem de grandeza dos resultados estatísticos obtidos é modesta (ainda que as
diferenças sejam constantes) o que pressiona ao desenvolvimento de outros trabalhos que permitam o esclarecimento desta questão. Relativamente aos indicadores de
desenvolvimento analisados (com uma referência particular para a aquisição precoce
da linguagem e da leitura), pensamos que a ausência de diferenças significativas
entre as duas amostras se possa dever ao facto de estarmos a comparar dois grupos
de crianças com QI superiores à média da população. Se a amostra de controlo tivesse sido mais extremada, provavelmente as diferenças ter-se-iam revelado. Aliás essa
hipótese adquire contornos bem definidos quando comparamos os valores médios
das nossas amostras com os valores convencionais da população.

22 As diferenças observadas entre a amostra das raparigas sobredotadas e a amostra de controlo,
não têm significado estatístico e, nalguns casos, até se assiste à inversão do posicionamento previsto.
Constitui exemplo, o caso da dominância manual esquerda, cuja frequência é maior no grupo de controlo
feminino.
23 Constitui excepção a dominância lateral esquerda, que Benbow (1986) verificou ter uma incidência mais marcada no grupo dos rapazes sobredotados.
24 Registe-se que 48.4% dos sujeitos sobredotados apresentam uma doença alérgica atópica ou
canhotismo, enquanto no grupo de controlo esse padrão apenas se observa em 27% dos casos.
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3. Desenvolvimento socio-afectivo
Nesta secção é nosso objectivo por à prova dois grandes mitos associados à
sobredotação: o mito “renascentista” da insanidade mental e o mito “psicometrista”
da sanidade mental absoluta (cf. Cap. 1). O primeiro, imposto por Lombroso e, de
certa forma, reforçado por Hollingworth, associa o desajustamento social e a insanidade mental à sobredotação; o segundo, despoletado por Terman, prevê que os sujeitos de QI muito elevado, não só manifestam avanço cognitivo como também apresentam características sociais e emocionais superiores: liderança, popularidade,
adaptabilidade social, estabilidade emocional, etc.
Embora remotos nas suas origens, a polémica gerada em torno destes dois
mitos ainda se mantêm actual. A comprová-lo estão um grande número de investigações, caracterizadas por dados diversificados e inconsistentes25. Uma análise detalhada desta problemática é fornecida por Austin e Draper (1981); Freeman (1983);
Gockenbach (1989); Gallagher (1990); Gottefried et al. (1994); Janos e Robinson
(1993); Lajoie e Shore (1981); Moon e Hall (1998); Olszewski-Kubilius, Kulieke e
Krasney (1988); Roedell (1991); Robinson e Noble (1991); Silverman (1994); Winner
(1996).
De um modo geral, poderemos delimitar três domínios de investigação em
que se analisam as diferenças entre a estrutura da personalidade e a experiência social e emocional do sobredotado e a das crianças regulares. São eles: a interacção
social; a maturidade social; e a motivação para a tarefa ou relação com o trabalho.
O primeiro aspecto (interacção social), refere-se à alienação social. As crianças sobredotadas seriam introvertidas e tenderiam a isolar-se. Por esse motivo as
relações com os seus pares seriam pobres e conflituosas. Pobres, porque o trabalho
solitário e árduo é uma condição necessária ao desenvolvimento do talento. Conflituosas, porque os seus interesses pouco comuns colidiriam com os interesses convencionais dos seus companheiros. Winner (1996) considera que estas características são inerentes e necessárias ao desenvolvimento do talento. Por seu lado, Gottefried et al. (1994), num estudo comparativo, demonstram que as crianças sobredotadas de 8 anos não se distinguem das restantes num conjunto alargado de variáveis de
interacção social: número de amigos; frequência de contactos sociais; relacionamento com os seus pares (amigos, irmãos) ou superiores (pais, professores); aptidão para
jogar ou trabalhar sozinho. Nancy e Noble (op. cit.), referem que, através da avaliação com técnicas sociométricas, as crianças sobredotadas aparecem com elevado
grau de popularidade; ou, pelo menos, não são impopulares. Quando a avaliação do
25 À discrepância dos resultados não será alheia a diversidade metodológica, traduzida em
múltiplas formas de avaliação (auto-avaliação, avaliação dos professores ou pais) e com sujeitos em
diferentes fases de desenvolvimento (crianças, adolescentes, adultos).

196

Crianças Sobredotadas: Estudos de caracterização

funcionamento social é feita pelos pais ou professores a leitura dos resultados é mais
ambígua. Por sua vez, quando se trata de uma auto-avaliação, emerge um padrão de
relações sociais mais deficitário, talvez pelo facto das crianças sobredotadas serem
mais rigorosas nos seus juízos e concepções de amizade.
No que se refere à maturidade socio-emocional, exploram-se temáticas como
a preferência por companheiros mais velhos; concepções mais elaboradas acerca da
amizade; auto-avaliação do seu estatuto social; elaboração de soluções para resolver
determinados conflitos sociais; independência e inconformismo; atitude crítica em
relação aos outros; raciocínio moral mais avançado sendo extremamente sensíveis a
questões, como: a injustiça social, a violência, o aborto, o controlo dos armamentos,
a energia nuclear, a poluição, a protecção de animais, etc. A par destas preocupações
poderão surgir medos peculiares, que só seriam esperados em crianças mais velhas
(Robinson, 1993).
Os resultados da investigação, neste domínio, são mais convergentes:
Freeman (1979); Gottefried et al. (1994); Janos e Robinson (1993); Miller, Roedell,
Slaby e Robinson, 1978, citados por Roedell (1991); Olszewski- -Kubilius et al.
(1988); Roedell (1991), são autores que constatam a superioridade do raciocínio
moral destas crianças, o inconformismo, a independência e a sua atitude crítica em
relação aos outros.
Miller et al. (op. cit), por exemplo, observam a superioridade dos sobredotados na concepção de soluções para hipotéticas situações de conflito social (dilemas sociais); um maior número de ideias sobre o modo de resolução dos conflitos;
e a inventariação de um leque mais alargado de modos de interacção cooperativa26.
Roedell (1991) obtém resultados semelhantes, mas verifica que o avanço nas competências socio-cognitivas, não se reflecte necessariamente num padrão comportamental superior. Gottefried et al. (1994) chegam às mesmas conclusões. Dito de
outro modo, podemos afirmar que as crianças sobredotadas, intelectualmente, apesar
do avanço na cognição social apresentam características comportamentais típicas da
sua idade, que reflectem as necessidades socio-afectivas convencionais27.
A terceira área de investigação, reporta-se aos aspectos motivacionais. A criança sobredotada apresenta-se com elevado nível de motivação para o trabalho e
procura, com prazer, atingir a mestria. Associados a esta característica, surgem a
aprendizagem auto-dirigida28, a curiosidade insaciável, uma fascinação obsessiva
26 Neste estudo os autores utilizaram como instrumento de avaliação o Preschool Interpersonal
Problem-Solving Test, desenvolvido por Spivack e Shure em 1974.
27 Desta forma também será legítimo distinguir o raciocínio moral do comportamento moral.
28 A aprendizagem auto-dirigida manifesta-se com particular agudeza nas crianças talentosas na
matemática. Bloom apresenta um testemunho elucidativo de aprendizagem auto-dirigida, feito por um
eminente matemático: ”Once I started studying on my own, I never learned any mathematics in school.
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por novas aprendizagens e resolução de problemas, a persistência, o auto-conceito
académico elevado, o locus de controlo predominantemente interno e o perfeccionismo. Os trabalhos de Bloom (1985); Feldman e Goldsmith (1991); Hoge e
Renzulli (1993); Janos e Robinson (1993); Renzulli (1978); Robinson e Noble
(1991); são algumas das obras que fazem revisões dos estudos sobre esta problemática.
No que se refere às relações entre auto-conceito e sobredotação, a maior parte
dos estudos demonstra que os resultados das crianças sobredotadas em escalas de
auto-conceito (como, por exemplo, a escala de auto-conceito de Piers-Harris) são
superiores aos dados normativos. Porém, quando os estudos são comparativos, recorrendo a grupos de controlo, verifica-se que, nalguns casos, os resultados não se
diferenciam. Como exemplos de investigações que apresentam estes resultados, Robinson e Noble (1991) citam os trabalhos de Coleman e Fults, 1982; Janos et al.,
1989; Maddux, Scheiber e Bass, 1982. Alguns investigadores consideram que o tipo
de integração escolar do aluno é um factor decisivo para a formação do auto-conceito. No entanto, a diversidade dos resultados não permite conclusões. Assim, enquanto Rodgers, 1979 e Stopper, 1978, encontram um auto-conceito mais deficitário nos
estudantes que frequentam classes especiais, Lytle e Campbell, 1979, apresentam
resultados inversos (todos citados por, Goldring, 1990). Por sua vez, Goldring (op.
cit.) num estudo de meta-análise conclui pela inexistência de diferenças significativas entre os dois grupos. Ainda neste domínio, a investigação tem dado atenção particular ao auto-conceito escolar, pois é ele que, positivamente, mais se destaca num
conjunto alargado de investigações. Também neste caso, os resultados variam em
função do tipo de integração escolar. De um modo geral, as crianças sobredotadas
que estão integradas em classes regulares apresentam um auto-conceito escolar mais
elevado do que as que estão em classes especiais. Mas, mesmo este aspecto não é
consensual, Goldring (ibidem), por exemplo, inventaria uma série de investigações
com dados contraditórios.
A questão do locus de controlo é abordada por Brody e Benbow (1986); Collier, Jacobson e Stahl (1987); Davis e Connell (1985); Lucito (1964); Milgram e
Milgram (1976b); todos estes estudos (efectuados com crianças dos 1º e 2º ciclos)
demonstram que as crianças sobredotadas (academically gifted) apresentam um locus de controlo predominantemente interno. Winner (1996) também refere que as
crenças LOC distinguem as crianças sobredotadas com bom rendimento escolar das
crianças sobredotadas com fraco rendimento escolar. As primeiras acreditam que os
I’ve had some inspiring teachers, but they’ve always been intelligent enough to see that i’m very independent and that the best thing that they could do for me was to give me the books and let me work on my
own” (Bloom, 1985, 292-293).
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seus bons desempenhos são o resultado do seu trabalho e esforço, e não derivam da
sorte ou dos “genes”. Por contraste, as crianças sobredotadas com fraco rendimento
escolar, atribuem o seu fracasso a causas externas, por exemplo, à sorte.
A relação entre perfeccionismo e sobredotação é abordada, entre outros, por
Kerr (1991) e Robinson e Noble (1991)29, apresentando estudos que revelam uma
elevada incidência de perfeccionismo nas crianças sobredotadas30.
Por último, há um grande número de investigadores que procuram a especificidade do desenvolvimento da criança sobredotada, recorrendo à análise das suas
actividades e interesses. Na maior parte das investigações a leitura (temas científicos, história, biografias, viagens, poesia, drama e ficção científica) surge como a
actividade predilecta das crianças sobredotadas: Terman, (1925); Cox (1977);
Freeman (1979); Vantassel-Baska (1991). A par da leitura, o desenho, a imaginação
de jogos, as construções com legos e o gosto pela audição de histórias são as actividades predilectas das crianças sobredotadas. Facto singular é o destes interesses se
manterem no topo das nomeações ao longo das várias gerações, pois constituem as
actividades mais referenciadas no estudo de Terman (op. cit.) e, passado meio século, as crianças do projecto Midwest Talent Search (Vantassel-Baska, op.cit.) continuam a considerá-las as suas actividades preferidas. A este conjunto permanente de
actividades, há que acrescentar, ao grupo sobredotado da década de 80, o interesse
pelas tecnologias da informação.
Em suma, de um modo geral os resultados permitem afirmar que o desenvolvimento intelectual superior não tem impacto negativo no ajustamento socio-emocional das crianças sobredotadas. É claro que elas não são imunes aos problemas sociais, comportamentais ou emocionais, porém não parecem ser mais vulneráveis que as outras crianças.
Apesar destes resultados, francamente positivos, os pais, os educadores e o
29 Refira-se que o perfeccionismo é habitualmente concebido como uma característica negativa
e descrito como um factor neurótico em muitas desordens comportamentais. Neste contexto, o perfeccionista será aquele que nunca está satisfeito com o seu trabalho e que muitas vezes ”paralisa” com o
medo de não atingir a perfeição. No entanto, o perfeccionismo também pode ser vivenciado como um
aspecto positivo e, nesta perspectiva, o perfeccionista é aquele que define elevados padrões de desempenho e luta por eles. Aliás, a ambivalência dos pais relativamente a determinadas características dos
filhos sobredotados parece ser frequente (Friedman e Gallagher,1991). Ou seja, as características associadas à sobredotação tanto podem ser vistas no sentido positivo, como no sentido negativo. Assim, a persistência pode ser interpretada como teimosia ou rebeldia, enquanto o sentido critico pode reverter numa
atitude negativista e céptica em relação aos outros. Pensamos que este fenómeno está bem definido num
caso da nossa amostra. Solicitada a definir as características mais positivas da sua filha, a mãe diz: ”muito
responsável, por vezes até demasiado preocupada se algo não corre como deveria ser. Gosta de fazer
tudo bem. Quer saber de tudo, desde futebol a política. Muito bem comportada. Boa aluna”. Como aspectos menos positivos refere: ”é pouco divertida, muito sisuda.” Questionada sobre as preocupações que
o filho lhe gera, ela responde afirmativamente, dizendo: ”preocupam-me tanto os aspectos positivos,
como os aspectos negativos que referi.”
30 As medidas de perfeccionismo foram obtidas através de escalas comportamentais, nomeadamente a Child Behavior Checklist de Achenbach e Edelbrock.
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público, em geral, conservam um referencial estereotipado bem definido de criança
sobredotada, pois mencionam frequentemente que elas são inadaptadas sociais e que
apresentam problemas emocionais31. Por exemplo, na investigação de Pendarvis,
Howley e Howley (1990) sobressai esse arquétipo. Os autores, ao estudarem as preocupações dos pais e professores referentes ao ajustamento da criança sobredotada,
inventariam cinco grandes inquietações: o avanço intelectual em relação aos colegas, que vai provocar dificuldades nas interacções sociais; experienciam um maior
grau de ansiedade, devido à pressão contínua a que estão submetidos, no sentido de
apresentarem sempre os melhores resultados; abandonam com mais frequência a escola; correm o risco de enveredar pela delinquência; apresentam taxas de suicídio
mais elevadas.
Mas se é verdade que a maior parte da investigação comunica resultados que
denegam essa imagem, também é certo que alguns investigadores reconhecem a
existência de grupos de risco na população das crianças sobredotadas (Brody e Benbow, 1986; Gottefried et al., 1994; Hollingworth, 1942; Moon e Hall, 1998; Noble e
Robinson, 1991; Janos e Robinson, 1993; Vantassel-Baska, 1991). Habitualmente,
referem-se as crianças sobredotadas cujo QI excede 160 (4 desvios-padrão na escala
de Wechsler) e as raparigas sobredotadas32.
O ostracismo e alienação social da criança sobredotada em grau profundo,
apontado por Hollingworth na década de 40, também é revelado em estudos mais
recentes, por exemplo Janos, Marwood e Robinson (1985) observam que um grupo
de crianças com QI médio de 168, diferencia-se do grupo moderadamente sobredotado (QI entre 120 e 140) pelo menor número de amigos intímos e pela menor quan31 Em nossa opinião (fundamentada na prática clínica), 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. Quer isto dizer, que elas são expostas a um maior
número de ”stressores”, que inevitavelmente lhes dificulta o seu ajustamento. Por um lado, assistimos a
imposições constantes, que lhes fecham o acesso ao estatuto de criança da sua idade, ao impor-lhes condutas comportamentais ajustadas ao seu nível de cognição (por exemplo, ”tu tens obrigação de compreender” ou ”tu não estás a ser razoável”, cf. Terrassier, 1994; Gibello, 1982), mas que não respeitam as
suas vivências emocionais. Noutros casos, observamos condições de ”ausência de fronteiras” face a um
menino fantástico. Nas duas situações, assistimos à idolatria de uma característica singular da criança
(aptidão cognitiva elevada), negligenciando todos os outros aspectos fundamentais. Este problema assume especial relevância nos denominados ”pais fabricadores” (“creator parents”) de crianças prodígio,
que muitas vezes utilizam os seus filhos como forma de auto-promoção, organizando todo o sistema
familiar em função da criança. Estes filhos, provavelmente, sentem que o amor dos pais é condicionado
pelo seu sucesso e, nesse sentido, fazem submergir a sua personalidade e tornam-se naquilo que os pais
querem que eles sejam. Referindo-se a este processo, Winner (1996) remete para a obra, de 1981, da
psicanalista Alice Miller: Prisoners of childhood. Freeman (1983) também alerta para alguns factores de
desenvolvimento, que podem colocar em risco o ajustamento emocional da criança sobredotada. Dentre
eles, destacamos: a extrema sensibilidade aos estímulos ambientais ou sociais, o desenvolvimento de
expectativas irrealistas (algumas vezes auto-impostas outras vezes por imposição alheia) e a ausência de
currículos escolares adequados.
32 Outros grupos de risco serão as crianças dos meios socioculturais mais desfavorecidos; as crianças de famílias monoparentais; as crianças pertencentes a minorias étnicas e culturais; e as crianças
sobredotadas com disfunções desenvolvimentais (Twice-excepcional) ou com dificuldades de aprendizagem (GLD- gifted and learning disabled) (cf. Boodoo, Bradley, Frontera, Pitts e Wright, 1989).
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tidade de interacções sociais com as outras crianças.
As investigações que apontam as raparigas sobredotadas como um grupo de
risco, referem que elas são menos aceites pelos professores, são menos populares
entre os colegas, auto-percepcionam-se negativamente e tendem a esconder as suas
aptidões de modo a terem uma maior aceitação social. Todos estes factores fazem
perigar o seu desempenho académico e o ajustamento emocional e social (cf.
Freeman, 1993; Horowitz e O’Brien, 1986; Janos e Robinson, 1993; Luftig e Nichols, 1991; Popova, 1997). Esses efeitos serão mais visíveis à medida que avançam
na escolaridade, assistindo-se a um processo de erosão contínua nas aspirações e
ambições das raparigas sobredotadas. Por exemplo, Silverman (1986) refere que na
pré-primária e nos primeiros anos da escola primária as raparigas constituem cerca
de metade da população que frequenta os programas para sobredotados, no entanto,
quando chegam ao liceu essa percentagem desce para 30%.
Os resultados da nossa investigação, que expômos já em seguida, são apresentados de acordo com a fonte informativa que os forneceu: pais, professores e
crianças.
Os pais dão-nos informação relativa à interacção social do filho (popularidade/nº de amigos, conflitos com os colegas, número de organizações a que pertence,
características comportamentais mais relevantes, preocupações que o filho lhes suscita).
Junto dos professores recolhemos informação relativa às características comportamentais ao nível da aprendizagem, da motivação, da criatividade e da liderança.
As crianças preencheram a escala de locus de controlo.
3.1. A informação fornecida pelos pais
No quadro 36 apresentam-se os resultados relativos à presença de comportamentos anormais (O seu filho teve ou tem movimentos anormais? Se respondeu sim,
indique quais são (tiques, balanceamentos, roer as unhas, etc.)33); dependência em
relação aos adultos (O seu filho é muito dependente dos adultos?) Apresentavam-se
três possibilidades de resposta: raramente, algumas vezes, frequentemente); ausência
de relações conflituosas com os colegas (O seu filho dá-se bem com os colegas?:
raramente, algumas vezes, frequentemente); perturbações na adaptação ao infantário
ou à escola (O seu filho teve problemas de adaptação à escola ou ao infantário? Se
respondeu afirmativamente, diga-nos quais foram esses problemas). No tratamento
estatístico dos resultados as quatro variáveis foram consideradas dicotómicas (presença ou ausência do comportamento) e a análise estatística foi feita através da apli33 Os mais referenciados foram: onicofagia, balanceamentos, chuchar no dedo.
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cação do Teste de Qui quadrado.
Em todos os parâmetros considerados, verificamos a ausência de diferenças
com significado estatístico entre o grupo dos sobredotados (SD) e o grupo de controlo (CT). Contudo, é importante anotar as pequenas diferenças observadas, pois poderão denunciar tendências específicas em amostras mais alargadas. Assim, constatamos que os sobredotados apresentam um número menor de tiques (9.7% versus
13.8%); são mais autónomos (33.3% versus 27.7%); desenvolvem com mais frequência relações conflituosas com os colegas (embora não sejam frequentes, pois
apenas acontecem em 12.9% dos casos) e revelaram mais problemas de adaptação à
escola ou ao infantário (25.58% versus 20%)34.
Quadro 36 - Indicadores comportamentais gerais

Frequência Observada

Frequência Esperada

P

Comportamentos
Anormais

SD
CT

9.7%
13.8%

(3)
(9)

12.6%
12.5%

(3.9)
(8.1)

0.5636

Dependência
Adultos

SD
CT

66.7%
72.3%

(20)
(47)

70.5%
70.5%

(21.2)
(45.8)

0.5751

Relacionamento
Colegas

SD
CT

87.1%
95.4%

(27)
(62)

92.7%
92.4%

(28.7)
(60.3)

0.1442

Adaptação
Escola

SD
CT

25.8%
20.0%

(8)
(13)

21.9%
21.9%

(6.8)
(14.2)

0.5199

No que concerne a indicadores de interacção social tomámos como referência
o número de amigos (Aproximadamente, quantos amigos íntimos tem o seu filho (na
escola e/ou na vizinhança)) e o número de organizações ou clubes a que a criança
pertence (Por favor, faça uma lista das organizações, clubes, equipas ou grupos a
que o seu filho pertence. Por exemplo, escuteiros, grupo de teatro, etc.).
Relativamente ao número de amigos foram consideradas quatro situações distintas: não tem amigos, tem um amigo, tem dois ou três amigos, tem quatro ou mais
amigos. Convém salientar que nos estamos a referir a um círculo restrito (amigos
íntimos) e, talvez por isso, em todos os casos analisados o número máximo mencionado foi de três amigos.
34 Importa salientar que no conjunto das respostas positivas a este item (o seu filho teve problemas de adaptação à escola ou ao infantário?) todas elas se referem a problemas de adaptação ao infantário. Uma mãe responde assim a esta questão: ”foi difícil a adaptação ao infantário, devido ao tipo de
actividades pouco comum ao seu gosto; ao contrário, adaptou-se muito bem à escola.”
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No que respeita ao número de organizações e clubes (actividades de recreio),
os resultados oscilam entre zero e três. Para a análise estatística dos resultados recorremos à aplicação da Anova one way.
No quadro 37 apresentam-se os resultados. As diferenças encontradas entre
as duas mostras não têm valor estatístico e, deste modo, parecem não confirmar o
ostracismo das crianças sobredotadas. No entanto, numa análise mais pormenorizada, constatam-se pequenas diferenças que, em amostras mais alargadas, podem reflectir variações específicas para cada um dos grupos analisados. Relativamente ao
número de amigos, observamos um valor médio ligeiramente superior no grupo das
crianças não identificadas como sobredotadas (2.5 versus 2.4). A análise da distribuição dos resultados reforça essa tendência, ao verificarmos valores modais diferentes para as duas amostras. Assim, enquanto no grupo dos sobredotados não se
encontra um valor modal, no grupo de controlo esse valor fixa-se nos três amigos.
No que respeita à participação em actividades recreativas, observamos um resultado médio mais elevado na amostra das crianças sobredotadas (1.1 versus 0.8);
pensamos que esse envolvimento não reflecte necessariamente os interesses intrínsecos destas crianças por um maior número de actividades participadas, antes poderá
corresponder aos interesses dos pais, que verão nessas realizações a possibilidade de
uma “terapia ocupacional preventiva”. Ou seja, o facto de manter os seus filhos ocupados, reduz a possibilidade de ocorrerem distúrbios comportamentais, o mais temido dos quais será o isolamento social. Por outro lado, não podemos esquecer que no
grupo dos sobredotados há um maior número de crianças pertencentes aos estratos
socioculturais mais elevados, sendo estes os que estão mais sensibilizados para a
importância das actividades de recreio e que, simultaneamente, têm poder económico capaz de lhes facultar essa possibilidade.
Quadro 37 - Indicadores de interacção social

Média

D.P.

Ampl.

P

Nº Organizações

Sobredotados
Controlo

1.1
0.8

0.9
0.9

0a3
0a3

0.11

Nº Amigos

Sobredotados
Controlo

2.4
2.5

0.7
0.7

1a3
1a3

0.32

Tal como já foi dito anteriormente, a leitura constitui uma das actividades
preferidas das crianças sobredotadas. Nesse sentido, indagámos junto dos pais os
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hábitos de leitura dos seus filhos, perguntando-lhes: O seu filho gosta de ler? Se
respondeu sim, diga-nos quais são os seus livros preferidos (banda desenhada, contos, temas científicos, etc.). Na análise das respostas codificamos 14 tipologias35 que
agrupámos em quatro categorias: 1- Banda desenhada; 2- contos clássicos da literatura infantil e livros de aventuras; 3- livros de informação e divulgação científica;
4- jornais36. Desta forma, foram consideradas cinco variáveis dicotómicas (lê ou não
lê) e a análise estatística dos resultados foi feita com o teste de Qui quadrado.
Observando o quadro 38, verificamos que o gosto pela leitura é um denominador comum aos sujeitos das duas amostras: 100% das crianças sobredotadas
revelam apetência pela leitura, o mesmo acontecendo em 92.3% dos casos da amostra de controlo. A pequena diferença observada não tem significado estatístico.
Quadro 38 - Hábitos e interesses de leitura

Frequência Observada

Frequência Esperada

P

Gosto pela Leitura

SD
CT

100.0%
92.3%

(31)
(60)

94.8%
94.8%

(29.4)
(61.6)

0.1127

Banda Desenhada

SD
CT

58.1%
44.6%

(18)
(29)

49.0%
48.9%

(15.2)
(31.8)

0.2177

Hist. Infantis

SD
CT

74.2%
78.5%

(23)
(51)

77.1%
77.1%

(23.9)
(50.1)

0.6418

Divulg. Científica

SD
CT

71.0%
20.0%

(22)
(13)

36.5%
36.5%

(11.3)
(23.7)

0.0001

Revistas / Jornais

SD
CT

6.5%
1.5%

(2)
(1)

3.1%
3.1%

(1) 0.1958
(2)

Relativamente aos interesses específicos por um determinado tipo de leitura,
verificamos que as crianças sobredotadas orientam, preferencialmente, os seus interesses para os clássicos da literatura infantil e livros de aventuras (74.2%). Com um
valor percentual muito próximo, surgem os livros de informação e divulgação científica (71%). Depois, seguem-se os livros de banda desenhada (58.1%). Por fim, a
leitura de jornais é praticada por 6.5% das crianças da amostra. No grupo das crian35 Banda desenhada; contos; policiais; lendas; histórias infantis; aventuras; temas científicos;
revistas; jornais; romances; vida de Jesus ou contos da Bíblia; biografias; atlas; enciclopédias.
36 Importa referir que num caso (na amostra dos sobredotados), os pais mencionaram o interesse
da criança por biografias. Porém, dado o carácter singular da resposta, esta categoria não foi considerada
para análise estatística.
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ças não identificadas como sobredotadas, os hábitos de leitura confinam-se, sobretudo, aos contos clássicos da literatura infantil e aos livros de aventuras (78.5%), distanciando-se grandemente das restantes categorias. Os livros de banda desenhada
merecem a preferência de 44.6%, enquanto os livros de informação e divulgação
científica são referidos por apenas 20%. Por último, nenhuma criança do grupo de
controlo refere o hábito de ler jornais.
Deste modo, presenciamos nos dois grupos diferentes interesses de leitura,
que culminam num empenho, indubitavelmente maior, do grupo dos sobredotados
por livros de carácter científico. Nesta categoria as diferenças entre os dois grupos
assumem significado estatístico (χ2 (1,96)= 23.536), p= 0.0001).
No sentido de conhecermos o envolvimento e o rendimento das crianças nas
actividades académicas em geral, e nas diferentes disciplinas em particular, pedimos
aos pais que (conjuntamente com os filhos) nos dissessem se o seu filho gosta ou
não de estudar; se apresenta dificuldades escolares; quais são as suas disciplinas
preferidas e quais aquelas de que menos gosta. Na categorização das respostas foram
considerados cinco conteúdos curriculares diferentes: matemática, estudo do meio
físico e social, língua portuguesa, expressão plástica e educação física. Para a análise
estatística dos resultados, todas as variáveis foram consideradas dicotómicas e recorremos ao teste de QUI quadrado.
Nos quadros 39 e 40 apresentam-se os resultados. No quadro 39 referimos o
envolvimento nas actividades escolares (gosto pelo estudo) e os interesses específicos por determinada disciplina (disciplinas favoritas). No quadro 40 são apresentados os resultados referentes à existência de dificuldades escolares e às áreas académicas que suscitam menor interesse (disciplinas menos preferidas).
Constatamos que a esmagadora maioria das crianças declara interesse pelas
actividades académicas, sendo mais notável no grupo das raparigas e adquirindo a
sua expressão máxima no grupo das meninas sobredotadas (100% afirmam gostar de
estudar). Refira-se que na amostra das crianças sobredotadas, apenas 3.2% afirmam
não gostar de estudar (cf. quadro 39). A presença de dificuldades escolares, numa
área académica específica, verifica-se em 12.9% das crianças sobredotadas e em
24.6% das crianças não identificadas como sobredotadas (cf. quadro 40). Todas as
diferenças encontradas entre os dois grupos não têm significado estatístico. Saliente-se, todavia, um valor percentual não negligenciável de crianças sobredotadas que
apresentam dificuldades escolares.
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Quadro 39 - Envolvimento nas actividades académicas e áreas que suscitam mais interesse

Frequência Observada

Frequência Esperada

P

Estudar

SD
CT

96.8%
93.8%

(30)
(60)

94.7%
94.7%

(29.4)
(60.6)

0.536

Matemática

SD
CT

67.7%
54.6%

(21)
(35)

59.0%
58.9%

(18.3)
(37.7)

0.2252

Estudo do Meio

SD
CT

45.2%
46.9%

(14)
(30)

46.3%
46.3%

(14.4)
(29.6)

0.8752

Língua Materna

SD
CT

48.4%
31.3%

(15)
(20)

36.8%
36.8%

(11.4)
(23.6)

0.1045

SD
CT

12.9%
20.3%

(4)
(13)

17.9%
17.9%

(5.6)
(11.5)

0.377

SD M
CT M

9.5%
21.4%

(2)
(6)

16.3%
16.3%

(3.4)
(4.6)

0.2645

SD F
CT F

20.0%
19.4%

(2)
(7)

19.6%
19.6%

(1.9)
(7.0)

0.9687

SD
CT

19.4%
20.0%

(6)
(13)

19.8%
19.8%

(6.1)
(12.9)

0.8417

SD M
CT M

14.3%
20.7%

(3)
(6)

18.0%
18.0%

(3.8)
(5.2)

0.8346

SD F
CT F

30.0%
19.4%

(3)
(7)

21.7%
21.7%

(2.2)
(7.8)

0.7775

Expressão Plástica

Educação Física

Relativamente aos interesses específicos por determinadas disciplinas, observamos que o grupo das crianças sobredotadas orientam as suas preferências para a
matemática ao obter um índice de 54.837, pois em 67.7% dos casos elegem-na como
a disciplina preferida, sendo nomeada como menos preferida por apenas 12.9%. O
meio físico e social ocupa a 2ª posição ao ser incluida no grupo das disciplinas mais
preferidas por 45.2% das crianças sobredotadas, enquanto apenas 9.7% a nomeia no
grupo das disciplinas menos preferidas (índice 35.5). Relativamente à língua portuguesa (índice 29), o seu bom resultado no grupo das disciplinas preferidas (48.4%)
terá que ser confrontado com o resultado elevado (19.4%) no grupo das que acolhem
37 O cálculo do índice obtém-se subtraindo ao valor percentual das preferências o valor percentual das rejeições. Para estes cálculos, confronte os quadros 39 e 40. No caso concreto, 67.7% das crianças sobredotadas elegem a matemática como uma das disciplinas preferidas, enquanto 12.9% a nomeiam como uma das disciplinas menos preferidas (67.7-12.9 = 54.8).
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menos simpatia por parte das crianças identificadas como sobredotadas. A educação
física (índice 6.5) e sobretudo a expressão plástica (índice -3.2) são áreas curriculares que merecem um menor envolvimento por parte das crianças sobredotadas
intelectualmente.
Quadro 40 - Dificuldades escolares e áreas académicas que suscitam menor interesse
Frequência Observada

Frequência Esperada

P

Dificuldades
Escolares

SD
CT

12.9%
24.6%

(4)
(16)

20.8%
20.8%

(6.5)
(13.5)

0.2926

Matemática

SD
CT

12.9%
23.4%

(4)
(15)

20.0%
20.0%

(6.2)
(12.8)

0.2288

Estudo do Meio

SD
CT

9.7%
15.6%

(3)
(10)

13.7%
13.7%

(4.2)
(8.8)

0.429

Língua Materna

SD
CT

19.4%
21.9%

(6)
(14)

21.1%
21.0%

(6.5)
(13.5)

0.7776

SD
CT

16.1%
9.4%

(5)
(6)

11.6%
11.6%

(3.6)
(7.4)

0.3347

SD M
CT M

19.0%
21.4%

(4)
(6)

20.4%
20.4%

(4.3)
(5.7)

0.8378

SD F
CT F

10.0%
0.0%

(1)
(0)

2.2%
2.2%

(0.2)
(0.8)

0.4885

SD
CT

12.9%
3.1%

(4)
(2)

6.3%
6.2%

(1.94)
(4.1)

0.1589

SD M
CT M

14.3%
3.5%

(3)
(1)

8.0%
8.0%

(1.7)
(2.3)

0.3865

SD F
CT F

10.0%
2.8%

(1)
(1)

4.3%
4.4%

(0.4)
(1.6)

0.909

Expressão Plástica

Educação Física

Na amostra das crianças não identificadas como sobredotadas, também constatamos um maior interesse pela matemática (índice 31.2) e pelo estudo do meio
(índice 31.3), enquanto a língua portuguesa constitui a área curricular mais rejeitada
(31.3-21.9= 9.4). Comparativamente ao grupo dos sobredotados, é de destacar a
maior motivação para a educação física (índice 16.9) e para a expressão plástica
(índice 10.9).
Embora, em todas as situações, as diferenças observadas entre as duas amostras não tenham significado estatístico, é notório o menor envolvimento das crianças
sobredotadas em actividades motoras, denunciando o desfazamento entre o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento psicomotor, reconhecido noutras inves-
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tigações: Gibello (1982), Rieben (1980), Terrassier (1994). Porém, os resultados
desta investigação também nos revelam que há crianças sobredotadas que gostam da
educação física (19.4) e da expressão plástica (12.9%), não se enquadrando no perfil
protótipo. Esta situação revela-se de modo particular no caso das meninas sobredotadas, cujos índices de preferência nas áreas de expressão plástica (10%) e educação
física (20), contrastam com os resultados dos rapazes: -9.5 e 0, respectivamente para
o desenho e ginástica (cf. quadros 39 e 40).
Com o intuito de isolarmos as características comportamentais mais salientes
das crianças sobredotadas intelectualmente, colocámos duas questões abertas aos
pais: 1) descreva as características mais positivas do seu filho; 2) descreva os aspectos menos positivos do seu filho. Todas as respostas foram inventariadas e submetidas a uma análise de conteúdo.
Numa primeira apreciação, nota-se que os pais avaliam os comportamentos
dos seus filhos através de uma grelha dicotómica que inclui os atributos cognitivos e
as características socio-afectivas. Estas últimas são mencionadas em maior número e
entre elas destaca-se a grande sensibilidade para as questões sociais (35%). Curiosamente, a inteligência só é referida em 4% dos casos e o rendimento escolar (ser
bom aluno) só é indicado em 1% dos casos.
No conjunto das características nomeadas como mais positivas foram identificadas as seguintes categorias: grande sensibilidade para as questões sociais; capacidade intelectual elevada; extroversão; bom rendimento escolar; facilidade em expressar os afectos/emoções; criatividade; envolvimento na tarefa; perspicácia; obediência. Para a análise estatística foram consideradas categorias residuais aquelas
cuja incidência de respostas foi inferior a 10%: capacidade intelectual, bom rendimento escolar, criatividade, perspicácia e obediência. Retivémos para análise estatística três categorias: sensibilidade para as questões sociais; extroversão; envolvimento na tarefa.
Na categoria sensibilidade para as questões sociais (cognição social), foram
incluidos os seguintes exemplos de respostas: “…defensor de causas”; “…toma
sempre o partido dos mais fracos e desprotegidos”; “…generoso”; “…grande sentimento de justiça”; “…sempre pronto a ajudar os outros”; “…preocupações com o
sofrimento dos outros, que lhes causa também sofrimento”; “…cooperante e honesto”.
Na categoria extroversão, foram considerados os seguintes exemplos de respostas: “…optimista”; “…muito alegre”; “…comunicativo”; “…brincalhão”;
“…sociável”;

“…extrovertido”;

“…simpático

e

com

sentido

de

humor”;

“…relaciona-se facilmente”; “…espontâneo”.
Na categoria envolvimento na tarefa, foram abrangidos os seguintes exem-
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plos de respostas: “…perseverança”; “…entusiasmo pelas tarefas”; “…fácil de motivar”; “…persistente”; “…com vontade muito forte”; “…trabalhador”; “…adora
aprender”; “…curioso”; “…quer saber tudo desde política a futebol”.
As três variáveis foram consideradas dicotómicas (presença ou ausência do
comportamento) e a análise estatística dos dados fez-se com recurso ao teste de Qui
quadrado.
Quadro 41 - Características comportamentais positivas mais salientes
Frequência Observada

Frequência Esperada

P

Envolvimento
Tarefa

SD
CT

35.5%
13.9%

(11)
(9)

20.8%
20.8%

(6.5)
(13.5)

0.0146

Sensibilidade
Pró-social

SD
CT

25.8%
9.2%

(8)
(6)

14.6%
14.6%

(4.5)
(9.5)

0.0314
0.0594*

Extroversão

SD
CT

38.7%
30.8%

(12)
(20)

33.3%
33.3%

(10.3)
(21.7)

0.5891

* Valor ajustado pelo teste de Fisher

No quadro 41 apresentam-se os resultados. Em comparação com o grupo de
controlo, verificamos que o grupo das crianças sobredotadas se destaca pela superioridade nas componentes de ordem motivacional, apresentando valores percentuais
mais elevados no envolvimento da tarefa: 35.5% dos pais das crianças sobredotadas
referem espontaneamente esta característica, ao passo que no grupo de controlo só é
referida em 13.9% dos casos (χ2(1,96)= 5.958, p= 0.0146). Também revelam maior
sensibilidade para as questões de ordem social (25.8 versus 9.2), parecendo manifestar um comportamento e raciocínio moral mais avançados: χ2 (1,96)= 4.63, p=
0.0314). No entanto, com a aplicação do teste de Fisher, este valor não atinge o limiar de significância (p= 0.0594).
No que diz respeito à categoria extroversão, observamos uma ligeira superioridade no grupo das crianças identificadas como sobredotadas (38.7 versus 30.8),
que não tem, todavia, significado estatístico (χ2 (1,96)= 0.292, p= 0.5891).
No conjunto dos aspectos referidos como menos positivos, após a análise de
conteúdo, foram inventariadas as seguintes categorias: Introversão e pobreza nas
interacções sociais; desorganização e distracção; perfeccionismo; descontrolo emocional; teimosia/intolerância; egocentrismo; indolência; dependência dos adultos.
Na análise estatística foram consideradas como categorias residuais aquelas
cuja frequência de respostas foi inferior a 10%: perfeccionismo, descontrolo emoci-
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onal, egocentrismo, indolência e dependência dos adultos. Retivémos para análise as
três categorias seguintes: introversão e pobreza nas interacções sociais; desorganização e distracção; teimosia e intolerância.
Na categoria introversão, foram considerados os seguintes exemplos de respostas: “…faz poucos amigos”; “…é introvertido; “…pouco divertido; muito sisudo”; “…é muito calado, não refila”.
Na categoria teimosia/intolerância, incluem-se respostas como as que se seguem: “…por vezes muito teimoso (mas não desobediente)”; “…teimosia muito
forte”; “…teimoso, tendo com frequência dificuldade em aceitar o que vai contra a
sua forma de pensar”; “…obcecado pelas suas próprias ideias e vontades”;
“…muito resmungona”.
A categoria desorganização/distracção, compreende os seguintes exemplos de
respostas: “…desorganizado”; “…desarrumado”; “…distraído”; “…pouco ordenado
nos seus métodos de trabalho”.
Quadro 42 - Características comportamentais negativas mais salientes

Frequência Observada

Frequência Esperada

P

Desorganização

SD
CT

25.8%
26.2%

(8)
(17)

26.0%
26.0%

(8.1) 0.8318
(16.9)

Teimosia

SD
CT

29.0%
35.4%

(9)
(23)

33.3%
33.4%

(10.3)
(21.7)

Introversão

SD
CT

9.7%
4.6%

(3)
(3)

6.3%
6.2%

0.6996

(1.9) 0.612
(4.1)

Pela leitura do quadro 42, verificamos que as diferenças observadas entre as
duas amostras não apresentam significado estatístico em nenhuma das variáveis analisadas (introversão, teimosia e desorganização). No entanto, podemos referir uma
tendência para a introversão ligeiramente superior na amostra dos sobredotados,
enquanto as crianças não identificadas como sobredotadas se apresentam levemente
mais desorganizadas e teimosas.
Confrontando os resultados referentes às características positivas com os resultados respeitantes aos atributos menos positivos ou perturbadores, constatamos
que as primeiras são mais notáveis e determinantes na diferenciação das duas amostras. Desta forma, poderemos dizer que os pais das crianças sobredotadas as percepcionam positivamente e que são, sobretudo, os aspectos comportamentais mais “desejáveis” que dão uma identidade específica a este grupo.
Ao nível dos atributos negativos, verificamos uma menor consistência das

210

Crianças Sobredotadas: Estudos de caracterização

respostas (traduzida pela grande variabilidade) e, consequentemente, os aspectos
comportamentais perturbadores parecem não fornecer identidade à amostra das crianças sobredotadas. Aliás, observando o conjunto das características negativas mais
salientes, verificamos que elas definem essencialmente o conjunto das crianças desta
idade e não os sobredotados em particular (teimosia, desorganização).
Estes resultados são consonantes com o grande número de investigações (já
referenciadas), que denegam a ausência de uma relação de covariância entre sobredotação e comportamentos problemáticos. Todavia, pensamos que é importante distinguir as investigações feitas com crianças sobredotadas identificadas no seio da
população geral, das investigações conduzidas com amostras de crianças sobredotadas “institucionalizadas” ou “clínicas”. Anote-se que no caso particular da nossa
amostra, a esmagadora maioria das crianças sobredotadas nunca tinha sido identificada ou “rotulada” como tal38. Este factor poderá ter influenciado favoravelmente as
percepções dos pais.
Resultados confirmatórios nesse sentido são apresentados por Freeman
(1979; 1983; 1993; 1994) e Cornell (1989), ao verificarem que as crianças “rotuladas” há mais tempo (ou que os pais reconheciam e assumiam como sobredotadas,
independentemente dos resultados nos testes), e muitas delas pertencentes a associações de crianças sobredotadas, revelavam menor grau de ajustamento do que aquelas
que tinham sido identificadas, por acaso, em acções de rastreio.
As justificações para esta ocorrência ainda são desconhecidas; assim, Winner
(1996) adianta duas explicações plausíveis: por um lado, rotular a criança de sobredotada poderá conduzir a um aumento de pressões parentais, com o intuito de ajustarem o padrão comportamental do seu filho, àquilo que se espera de uma criança sobredotada. Neste sentido, os “desvios” comportamentais seriam uma condição reactiva ao processo de rotulagem. A outra explicação aponta na orientação inversa. Ou
seja, as crianças que mais facilmente (e precocemente) foram identificadas como
sobredotadas são, na verdade, as mais estranhas ou excêntricas e, por isso, os pais
procuraram ajuda profissional.
A análise das respostas à questão: Há alguma coisa que o preocupe no seu filho?, mostra-nos que a maioria dos pais não identifica comportamentos problemáticos nos seus filhos, capazes de lhes gerarem ângustia ou inquietação (cf. quadro 43).
No entanto, verificamos que os pais das crianças sobredotadas manifestam um maior
número de preocupações (41.9%) e que este valor adquire significância estatística,
quando é confrontado com o resultado obtido (18.5%) no grupo dos pais de crianças
não identificadas como sobredotadas: χ2 (1, 96)= 6.005, p= 0.0143. Por outra via,
38 No total da amostra apenas 9.7% já tinham sido identificadas como crianças sobredotadas.
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também observamos que a apreensão dos pais se circunscreve ao grupo dos rapazes
sobredotados: χ2 (1, 50)= 5.632, p= 0.0176).
A análise de conteúdo ao conjunto das respostas, permitiu a inventariação de
7 categorias de preocupações: dificuldades nas interacções sociais; perturbações
emocionais (neuróticas); desmotivação para as actividades escolares; fraca tolerância à frustração; distracção exagerada; adultização precoce ou “adultomorfização”;
grau de dependência excessiva em relação aos adultos.

Quadro 43 - Preocupações reveladas pelos pais

Frequência Observada

Frequência Esperada

P

Sobredotados
Controlo

41.9%
18.5%

(13)
(12)

26.0%
26.0%

(8.1)
(16.9)

0.0143

Rapazes SD
Rapazes CT

57.1%
24.1%

(12)
(7)

38.0%
38.0%

(8)
(11)

0.0176

Raparigas SD
Raparigas CT

10.0%
13.9%

(1)
(5)

13.1%
13.1%

(1.3)
(4.7)

0.8355

Na análise dos resultados apenas foram consideradas três categorias: dificuldades nas interacções sociais; perturbações emocionais; adultização precoce ou
“adultomorfização”. As restantes foram consideradas residuais, devido à sua baixa
frequência (<10%). O procedimento metodológico para a análise estatística dos resultados, foi semelhante aos anteriores: dicotomização de cada uma das variáveis
(presença ou ausência do comportamento) e aplicação do teste de Qui quadrado.
Na categoria respeitante às dificuldades nas interacções sociais, incluimos
respostas com o seguinte teor: “…o facto de ter poucos amigos”; “…sofre e queixa-se de que não tem verdadeiros amigos”; “…não se relaciona bem com as outras
crianças”; “…apresenta dificuldades nas interacções com os pares”; “…é autoritário”; “…é egoísta”; “…dramatiza ou valoriza demasiado as atitudes dos colegas”;
“…é muito introvertida”.
As perturbações emocionais (neuróticas) agrupam os seguintes exemplos de
respostas: “…sente-se inferiorizado por não ter muita força física, nem muita destreza motora”; “…parece ter uma grande necessidade de que gostem dele”; “…é
carente em muitos aspectos”; “…baixa auto-confiança”; “…demasiado preocupado
se algo não corre como devia”; “…tem tiques”; “…é muito temperamental e intem-
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pestivo”; “…medos e angústias”; “…ansiedade”.
A categoria adultização precoce ou adultomorfização, agrupa respostas do
seguinte tipo: “…tem pensamentos demasiado adultos para a idade”; “…faz perguntas pouco adequadas à idade”; “…a capacidade para pensar coisas e discorrer
sobre elas de uma maneira elaborada de mais para a idade”; “…sentimentos e conversas que acho inadequados para a idade, por exemplo acha que está a mais na
família, que ninguém a compreende” (resposta da mãe de uma criança de 7 anos).
Quadro 44 - Especificação das preocupações dos pais

Frequência Observada

Frequência Esperada

P

Dificuldades
Interacção Social

SD
CT

6.5%
4.6%

(2)
(3)

5.2%
5.2%

(1.6)
(3.4)

0.9104
0.6566*

Perturbações
Emocionais

SD
CT

29.0%
4.6%

(9)
(3)

12.5%
12.5%

(3.9)
(8.1)

0.0007
0.0016*

Adultização
Precoce

SD
CT

12.9%
1.5%

(4)
(1)

5.2%
5.2%

(1.6)
(3.4)

0.0191
0.0362*

* Valor ajustado pelo teste de Fisher

Pela leitura do quadro 44 verificamos que na amostra das crianças identificadas como sobredotadas (SD), os progenitores mencionam mais dificuldades nas interacções sociais, um maior número de perturbações emocionais e um processo inquietante de adultização prematura. Contudo, quando os resultados se comparam com
os dos pais das crianças não identificadas como sobredotadas, verificamos que as
diferenças com significado estatístico se delimitam às perturbações emocionais (χ2
(1,96)= 11.441, p= 0.0007) e à adultização precoce (χ2 (1,96)= 5.491, p= 0.0191).
Confrontando os resultados obtidos nos itens referentes às características positivas e negativas com os que são alcançados no item respeitante às preocupações, é
flagrante a ambivalência existente no sistema de representações dos pais relativamente aos seus filhos sobredotados. Ou seja, por um lado, em termos de caracterização, os pais referem essencialmente atributos positivos (no sentido de que são estes
que os distinguem do grupo de controlo), por outra via mencionam um número de
preocupações significativamente maior. Isto é, o grau mais elevado de receios ou
inquietações expressas pelos pais relativamente aos filhos sobredotados, parecem
não ter correspondência nas manifestações comportamentais concretas dos filhos.
De acordo com estes resultados, o maior número de preocupações dos pais reflecte,
sobretudo, a vigência do estereótipo que associa a sobredotação à psicopatologia.

CAPÍTULO 5/Estudo 2: Desenvolvimento, comportamento e ecologia da criança sobredotada

213

3.1.1. Conclusões

De acordo com as descrições feitas pelos pais, podemos afirmar que as crianças sobredotadas intelectualmente gostam de ler e apresentam um leque diversificado de leituras, embora orientem preferencialmente os seus interesses para os livros
de divulgação científica e literatura infantil. A motivação surge como a sua característica mais saliente e manifesta-se em comportamentos de curiosidade, perseverança e envolvimento entusiástico na tarefa. Tal facto reverte, também, num grande interesse pelas actividades académicas e, nesse sentido, 96.8% referem gostar de estudar. O avanço na cognição social está igualmente presente, embora em menor grau,
traduzindo-se no sentido de justiça e empenho na defesa de causas que envolvem a
cooperação e a solidariedade social.
No conjunto das matérias escolares, concedem primazia à matemática, enquanto a esmagadora maioria revela fraco envolvimento nas disciplinas de educação
física e expressão plástica. Porém, isso não significa que todas as crianças sobredotadas revelem desinteresse por essas áreas curriculares. Com efeito, verificamos que
19.4% das crianças sobredotadas elegem a educação física como uma das suas disciplinas preferidas, e 12.9% fazem essa atribuição à expressão plástica (estes interesses são sobretudo notáveis no grupo das raparigas). Ainda ao nível académico,
importa referir que 12.9% das crianças sobredotadas apresentam dificuldades escolares numa área específica.
Nos resultados desta investigação, também merece uma menção especial o
facto da extroversão aparecer como uma característica marcante em 38.7% das crianças sobredotadas. Em contrapartida, a introversão, enquanto característica saliente, só aparece em 9.7% dos casos. No que concerne aos atributos negativos mais
destacados na amostra dos sobredotados (teimosia e desorganização), constatamos
que eles também são os mais frequentes nas crianças do grupo de controlo reflectindo, portanto, as características comportamentais típicas da idade.
Apesar das descrições predominantemente positivas, os pais das crianças sobredotadas mostram-se mais apreensivos quanto ao futuro dos seus filhos: 41.9%
manifestam preocupações, o que só acontece em 18.5% dos pais do grupo de controlo. No conjunto das preocupações destacam-se as perturbações emocionais (ansiedade, medos, baixa auto-confiança) e a “adultomorfização”.
Por último, saliente-se que alguns dos comportamentos expostos anteriormente, não conferem uma identidade de grupo ao conjunto das crianças sobredotadas, porquanto são compartilhados pelas crianças do grupo de controlo. As diferenças com significado estatístico delimitam-se aos seguintes comportamentos: maior número de leituras de divulgação científica e maior envolvimento na tarefa.
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3.2. Informação fornecida pelas crianças relativa ao locus de controlo
Os resultados apresentados no quadro 45, revelam um locus de controlo interno mais acentuado no grupo das crianças sobredotadas (12.8 versus 15.2), corroborando um conjunto alargado de investigações: Brody e Benbow (1986); Collier,
Jacobson e Stahl (1987); Lucito (1964); Milgram e Milgram (1976b). A aplicação da
anova one way, mostra que a diferença observada assume significado estatístico:
F(1, 96)= 9.607, P= 0.0025.
Os resultados convergem com as informações fornecidas pelos pais e indicam que as crianças sobredotadas intelectualmente se envolvem mais activamente
nas tarefas, demonstram um maior sentido de responsabilidade, mais autodisciplina,
maior persistência face às dificuldades, pouca necessidade de supervisão externa e
percepcionam o seu sucesso como o resultado das suas capacidades e do seu esforço. Contudo, pensamos que estas características não constituem traços gerais comuns a todas as áreas de expressão, sendo altamente condicionadas pelos interesses
das crianças. De facto, em casos de consulta psicológica, constatamos, como uma
das queixas mais frequentes dos pais, a falta de persistência da criança em tarefas
que não são do seu agrado (por exemplo, andar de bicicleta) e repetidamente desenvolvem comportamentos de evitamento a essas situações.
Quadro 45 - Resultados na escala de locus de controlo

Média

D.P.

Ampl.

P

Sobredotados
Controlo

12.8
15.2

3.7
3.6

6 a 21
8 a 23

0.0025

Rapazes SD
Rapazes CT

13.0
14.0

3.9
3.2

6 a 21
8 a 21

0.2328

Raparigas SD
Raparigas CT

12.4
16.2

3.4
3.6

6 a 19
8 a 23

0.005

Da análise dos resultados, ressaltam ainda alguns elementos que importa
mencionar. Nomeadamente, verificamos que o grupo masculino (rapazes sobredotados+rapazes não identificados como sobredotados) apresenta um locus de controlo
interno mais definido do que o grupo feminino. A aplicação da anova one way revela que a diferença de médias entre o grupo dos rapazes (13.6) e o grupo das raparigas (15.4) tem valor estatístico: (F (1,96)= 6.177, p= 0.0151). É um resultado que
confirma os dados da maior parte da investigação e que poderá ter origem em facto-
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res culturais, nomeadamente na educação familiar. Isto é, os pais encorajam mais os
rapazes a serem independentes, a terem confiança nas suas capacidades, a serem capazes de assumir responsabilidades (cf. Freeman, 1993; Popova, 1997).
Paradoxalmente, no quadro 45, constatamos que o grupo das raparigas sobredotadas é aquele que apresenta resultados mais acentuados no sentido da internalidade (média de 12.4 respostas externas). Trata-se de um resultado singular que
contraria a tendência verificada noutras investigações, nomeadamente as que são
relatadas por Freeman (1993), Robinson e Noble (1991). A explicação para esta
ocorrência poderá residir na média de idades da nossa amostra, que ainda é muito
baixa (8 A 7M) e não permite evidenciar o efeito corrosivo que os factores ambientais, eventualmente, exercem nas raparigas sobredotadas. Todavia, também pensamos que a este resultado não serão estranhas as mudanças sociais a que actualmente
assistimos, no sentido de se anularem as condições de desigualdades educativas entre rapazes e raparigas. No caso concreto desta investigação é legítimo afirmarmos
que os pais das raparigas sobredotadas da nossa amostra desenvolvem nas suas filhas, valores e atitudes, que tradicionalmente são mais valorizadas nos rapazes (independência, auto-confiança).

Gráfico 4 - Distribuição dos resultados na escala de locus de controlo
60

SD
CT

50

Percentagem

40
30
20
10
0
6 a 10

10 a 14

14 a 18

18 a 22

22 a 26

Locus de controlo externo

Por último, refira-se que em ambas as amostras o locus de controlo é predominantemente interno (cf. Gráfico 4), sendo muito reduzido o número de crianças
com um locus de controlo externo (superior a 20 pontos): 6.5% na amostra dos sobredotados e 12.3% na amostra de controlo. Uma hipotética explicação para este
acontecimento poderá residir no facto das crianças das nossas amostras terem um QI
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superior à média. Ou seja, este resultado denuncia uma provável relação de covariância entre o locus de controlo e a inteligência (QI). A fim de testar essa hipótese,
calculámos o valor da correlação entre o QI e o resultado na escala de locus de controlo. Observamos um valor negativo de - 0.348 (p<0.01), indicando que os resultados elevados no QI estão associados a baixos resultados na escala de externalidade.

3.3. Informação fornecida pelos professores relativa
às características comportamentais
Para estudar as características comportamentais mais salientes nos domínios
da aprendizagem, motivação, criatividade e liderança, procedemos ao estudo comparativo dos resultados obtidos nos diferentes itens da Escala de Avaliação das Características Comportamentais do Aluno Superior (Renzulli et al., 1976), preenchida
pelos professores (cf. o capítulo 4). Para o efeito, calculámos os valores médios obtidos para cada item no conjunto das duas amostras e, posteriormente, procedemos
ao cálculo das análises de variância para os dois grupos no conjunto dos 40 itens que
compõem a escala. As características que melhor discriminam as duas amostras (p=
0.000), são apresentadas no quadro 46. A sua leitura dá crédito à informação fornecida, anteriormente, pelos pais e realça, em contexto escolar, as características comportamentais mais proeminentes das crianças sobredotadas.
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Quadro 46 - Características comportamentais mais salientes nos sobredotados

Comportamentos

Itens

Vocabulário rico e boa fluência verbal

1 e 35

Grande número de conhecimentos, que podem não corresponder
aos interesses habituais da sua idade

2

Boa memória

3

Facilidade em relacionar diferentes informações,
estabelecendo inferências e generalizações (4)

4

Curiosidade (20)

20

Forte poder de observação e perspicácia

7

Hábitos de leitura muito arreigados

8

Persistência

11 e 12

Envolvimento activo em tarefas e assuntos
que satisfazem os seus interesses

12

Originalidade

21

Imaginação

24

Espírito Crítico

30

Responsabilidade

31

Auto-confiança

32

Popularidade

33 e 39

Facilidade na adaptação a novas situações

36

Com efeito, as duas fontes informativas (pais e professores) indicam que as
crianças sobredotadas se envolvem activamente nas tarefas que são do seu agrado,
demonstrando curiosidade e persistência; aprendem de forma auto-dirigida, sendo
capazes de procurar informação e estabelecer inferências e generalizações; têm hábitos de leitura fortes, diversificados e que contemplam temáticas pouco habituais para
as suas idades. A este conjunto de características, os professores acrescentam a vivacidade no vocabulário e na fluência verbal.

4. Características envolvimentais
O primeiro estudo sistemático sobre famílias altamente inteligentes foi conduzido por Galton em 1869. Na perspectiva deste autor, o fenómeno da Sobredotação (Galton utiliza as expressões eminência ou genialidade) teria as suas raízes na
família e a sua etiologia seria hereditária. Desde aí, a referência aos correlatos familiares dinâmicos e estruturais da sobredotação, tem sido feita num grande número de
investigações, mas agora numa perspectiva mais ecológica, dando ênfase ao ambien-
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te em que a criança se desenvolve. Os trabalhos de Terman (1925), Cornell (1984),
Freeman (1979, 1991) e Gross (1993a), constituem alguns exemplos.
O conjunto das investigações, permite-nos sistematizar a informação em dois
grandes grupos: aspectos estruturais ou distais e aspectos de dinâmica familiar ou
proximais.
Nos primeiros, incluimos o estrato socio-económico e cultural; o estatuto de
coabitação dos pais; a idade dos progenitores; o tamanho da fratria e a ordem de
nascimento da criança. Todos eles constituem elementos referentes aos aspectos
globais ou descritivos que caracterizam o ambiente familiar, mas que não nos dão a
conhecer as experiências específicas e os modos de interacção familiar.
Nas variáveis proximais, focam-se aspectos mais detalhados do meio familiar, tais como: materiais e actividades de enriquecimento cognitivo, a variedade de
experiências, o envolvimento parental, o suporte social e emocional, a coesão familiar, as interacções familiares, a expressividade dos membros da família.

4.1. As características estruturais
Ao nível dos aspectos estruturais há alguns dados que são suportados de forma
consistente pela maior parte da investigação. Vejamos alguns exemplos.
1. É um dado constante da investigação que os pais das crianças sobredotadas
pertencem a estratos socio-económicos e culturais mais elevados (Barbe, 1956; Gottefried et al., 1994; Hollingworth, 1942; Kincaid, 1969; Sheldon, 1954; Terman,
1925; Vantassel-Baska, 1991). O estudo de Freeman (1979), é dos poucos que contraria esta tendência, pois as mães das crianças sobredotadas apresentavam o mesmo
tipo de habilitações das mães do grupo de controlo, embora ocupassem posições
profissionais mais elevadas.
2. Verifica-se que há menor incidência de divórcios, do que na população em
geral (Barbe, 1956; Groth, 1975 in Gottefried, 1994; Oden, 1968, citado por Albert,
1992). O facto destes estudos pertencerem a uma realidade social e cultural distante,
permite-nos questionar a sua pertinência actual. Desse modo, a investigação mais
recente apresenta resultados menos convergentes. Assim, enquanto Vantassel-Baska
(1991) continua a verificar que as crianças sobredotadas são oriundas de famílias
mais intactas; Gottefried et al (1994), por seu turno, não observam essa tendência.
3. Os pais das crianças sobredotadas são mais velhos que os pais das crianças
que não manifestam excepcionalidade (Gottefried et al; 1994; Hollingworth, 1942;
Silverman e Kearney, 1989; Storfer, 1990 e Terman, 1925). Tipicamente são mães
que têm o primeiro filho no final da segunda década de vida. Estes dados tem-se
mantido inalterados ao longo dos tempos. Uma possível explicação para este fenó-
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meno poderá estar no facto destes pais prosseguirem carreiras profissionais que exigem grande investimento em termos académicos e que, consequentemente, lhes darão maior estabilidade, maturidade e segurança financeira. Gottefried et al. (1994)
constatam a mesma tendência mas apenas no progenitor masculino. No caso das
mães, apresentam uma média de idade superior a 6 meses, mas sem significado estatístico.
4. No que se refere ao tamanho da fratria e ordem de nascimento, verifica-se
que os sobredotados, geralmente, são oriundos de famílias pequenas e são, frequentemente, os primogénitos da família; ou então são filhos únicos. Esta tendência é
verificada, quer nas investigações mais antigas, quer nas actuais. Galton, em 1869,
já aludia a este facto, dizendo que as pessoas eminentes eram frequentemente os
filhos mais velhos. Terman (1925) refere que a situação mais frequente é a de um
agregado familiar de dois filhos, estimando em 60% o número de sujeitos que são
filhos únicos ou primogénitos. Barbe, 1956, verificou que 64% dos sujeitos da sua
amostra eram ou filhos únicos (21.8%) ou tinham apenas um irmão (42.6%). Por seu
lado, R.L. Cox (1977) constata que numa amostra de 465 sobredotados, aproximadamente metade das crianças eram primogénitas. M. G. Goertzel, V. Goertzel e T.
G. Goertzel, 1978, num estudo biográfico de pessoas eminentes observam a mesma
orientação. Mais recentemente, os estudos de revisão de Olszewski et al. (1987) e
Cornell (1984), a meta-análise efectuada por Falbo e Polit (1986), a investigação de
Vantassel-Baska (1991)39, e o estudo longitudinal de Gottefried et al. (1994)40, confirmam o mesmo fenómeno.
Freeman (1997) ao mencionar este facto avança algumas explicações, dizendo que os filhos únicos e os primogénitos se identificam mais fortemente com as
figuras parentais e, por esse motivo, esforçam-se mais por agradar aos pais. Uma
outra hipótese explicativa, poderá residir no facto das crianças mais velhas receberem mais atenção por parte dos pais e, dessa forma, beneficiarem de uma estimulação mais activa e directa. À medida que o núcleo familiar vai alargando, algumas
das competências que tradicionalmente pertenciam aos pais (no núcleo familiar mais
restrito) são delegadas nos outros filhos, que não cumprem com tanto enlevo ou eficácia o seu papel de mediadores cognitivos. Estes resultados parecem dár importância à perspectiva teórica de Howe (1990), ao defender a função primordial da estimulação ambiental no acesso à sobredotação.
39 Nesta investigação, verifica-se que mais de metade (52.6%) dos sujeitos sobredotados são os
primogénitos da família; 7% são filho únicos; 25% são os filhos mais novos, e 14% ocupam uma posição
intermédia no seio da fratria.
40 Gottefried confirma que no grupo dos sobredotados 80% são filhos únicos e 15% são os segundos filhos do casal. No grupo de controlo, a percentagem de primogénitos desce para 42.5%, e 36.8%
ocupam a segunda posição na fratria. As diferenças entre os dois grupos assumem significado estatístico.
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Por outro lado, também é um facto conhecido que na população geral se verifica uma associação entre o posicionamento na fratria e o QI, assistindo-se a uma
quebra nos valores médios do QI à medida que se avança na ordem de nascimento
(Terrassier, 1994; Alaphilippe et al., 1995).
Observemos os resultados obtidos na nossa investigação.
4.1.1. Nível socio-económico

Relembramos que a categorização do nível socio-económico foi feita com
base num índice que combina a profissão, a situação na profissão e o nível de estudos do pai (cf. Simões, 1994). Consideraram-se três níveis: baixo, médio e elevado41.
O quadro 47 mostra-nos que no grupo das crianças sobredotadas, 51.6% pertencem ao nível socio-económico elevado, 35.5% pertencem ao nível socio-económico médio e 12.9% são originárias do meio socio-económico baixo. No
grupo de controlo, 36.2% incluem-se no nível socio-económico elevado, 46.4% são
do meio socio-económico médio e 17.4% pertencem ao nível socio-económico baixo. As diferenças encontradas entre as duas amostras não têm significado estatístico:
χ2 (2, 100)= 2.094, p= 0.351.

Quadro 47 - Caracterização por nível socio-económico

Sobredotados

Controlo

Elevado

Freq. observada
Freq. esperada

51.6%
41.0%

(16.0)
(12.71)

36.2%
41.0%

(25.0)
(28.3)

Médio

Freq. observada
Freq. esperada

35.5%
43.0%

(11.0)
(13.3)

46.4%
43.0%

(32.0)
(29.7)

Baixo

Freq. observada
Freq. esperada

12.9%
16.0%

(4.0)
(5.0)

17.4%
16.0%

(12.0)
(11.0)

P = 0.351

De acordo com este procedimento, os resultados não confirmam a importância do estatuto socio-económico de origem, no acesso à sobredotação. Pessoalmente, julgamos poder fazer uma leitura divergente da que é apontada por esta
41 Para a caracterização dos grupos confronte o capítulo 3.
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análise, se tivermos como referência a estratificação socio-económica observada na
população da qual os sujeitos foram retirados. Com efeito, se confrontarmos esses
resultados (18.6% no nível alto; 34.6% no nível médio; 46.8% no nível baixo. Veja
o quadro 2 do capítulo 3) com os que presenciamos no quadro 47, verificamos que
as diferenças observadas são assinaláveis; e parecem demonstrar a importância que
o meio socio-económico tem na explicação da sobredotação intelectual. Sendo assim, o facto de não emergir uma diferença estatística entre as duas amostras examinadas (controlo e experimental), provavelmente reflecte um artifício metodológico
produzido nesta investigação. Isto é, a amostra de controlo ao ser constituída por um
processo de emparelhamento dentro da mesma turma (cada criança sobredotada foi
emparelhada com duas da mesma turma) e com crianças de níveis de aptidão superior (o percentil 70 nas MPCR foi considerado o valor mínimo), terá conduzido à homogeneização socio-económica das duas amostras, dando uma menor viabilidade ao
tratamento estatístico dos resultados.
4.1.2. Situação de coabitação dos pais

Considerámos duas situações distintas: pai e mãe fazem parte do mesmo
agregado familiar (compartilham a mesma casa) ou vivem separados. Ambas as situações são consideradas independentes do estado civil em que o casal se encontra42.
Quadro 48 - Estado civil dos pais

Sobredotados
Controlo

Frequência Observada

Frequência Esperada

9.7%
9.2%

9.4%
9.4%

(3)
(6)

(2.9)
(6.1)

P
0.761

Pela análise do quadro 48, constatamos que 9.4% dos progenitores se encontram separados ou divorciados: 9.7% pertencem à amostra dos sobredotados e
9.2% à amostra de controlo. O pequeno diferencial de meio ponto percentual não
apresenta valor estatístico (χ2 (1,96)= 0.093, p= 0.761).
4.1.3. A idade dos pais

No quadro 49 apresentam-se os resultados referentes às idades dos progenitores a quando do nascimento da criança. Verificamos que as mães das crianças so42 De acordo com o recenseamento de 1991 (Barreto, 1996), 2.2 da população portuguesa estava
incluida na segunda categoria (1.2% de separados e 1% de divorciados).
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bredotadas são, em média, 14 meses mais velhas do que as mães do grupo de controlo (29.1 versus 27.9). Nos progenitores masculinos a diferença intergrupos orienta-se no mesmo sentido e sai reforçada, dado que os pais das crianças sobredotadas
são em média 20 meses mais velhos do que os pais das crianças não identificadas
como sobredotadas (32.5 versus 30.8). Em ambos os casos as diferenças encontradas
não apresentam valor estatístico, tal como o demonstra a aplicação da Anova one
way: F (1,94)= 1.123, p= 0.292 (mães); F (1,93)= 1.779, p= 0.1855 (pais).
Quadro 49 - A idade dos pais quando o filho nasceu

Média

D.P.

Ampl.

P

Mãe Sobredotados
Controlo

29.1
27.9

5.2
4.8

21 a 42
19 a 42

0.292

Pai Sobredotados
Controlo

32.5
30.8

6.1
5.9

23 a 51
20 a 56

0.1855

4.1.4. O tamanho da fratria

A análise do quadro 50, revela-nos a semelhança das duas amostras relativamente à dimensão da fratria.
Quadro 50 - O tamanho da fratria

Sobredotados
Controlo

Média

D.P.

Ampl.

2.2
1.9

0.7
0.8

1a4
1a5

P
0.1151

Verificamos que o número médio de filhos nos casais das nossas amostras
ronda os 2.1, sendo de 2.2 na amostra dos sobredotados e de 1.9 na amostra de controlo43. A diferença observada não apresenta significado estatístico: F(1, 94)= 2.529,
p= 0.1151.

43 No nosso país, em 1994, o índice sintético de fecundidade (número de crianças que, em média, cada mulher tem durante a sua vida fecunda (15 aos 49 anos) era de 1.4 (Barreto, 1996).
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Gráfico 5 - A dimensão da fratria
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Embora os valores médios das duas amostras sejam praticamente idênticos,
refira-se que eles reflectem diferentes composições dos agregados familiares: famílias de 2 (61.3%) ou 3 (22.6%) filhos na amostra dos sobredotados e famílias de 1
(29.2%) ou 2 (60%) filhos na amostra de controlo (cf. o gráfico 5). Contudo os valores médios aproximam-se porque, na amostra dos sobredotados, o tamanho da fratria
só raramente ultrapassa os três elementos (em 3.2% dos casos), enquanto na amostra
de controlo as famílias com mais de três filhos atingem um valor percentual de 6.1
(4.6% têm 4 filhos e 1.5% têm 5 filhos).
Por último, anote-se que o diferencial de 16 pontos entre a percentagem de filhos únicos na amostra de controlo (29.2) e na amostra dos sobredotados (12.9),
embora não assuma valor estatístico (χ2 (1,96)= 3.071, p= 0.0797), inverte os resultados encontrados noutras investigações.
De um modo geral, os resultados desta investigação não confirmam a tradicional dimensão mais reduzida das famílias dos sobredotados, nem a presença maioritária de filhos únicos (Barbe, 1956; Cornell, 1984; Cox, 1977; Falbo e Polit, 1986;
Goertzel e Goertzel, 1978; Gottefried et al., 1994; Olszewski et al, 1987; Terman,
1925).
4.1.5. O posicionamento na fratria

Vejamos, agora, se o posicionamento na fratria é uma variável capaz de discriminar os dois grupos. Recordemos que um grande número de investigações refere
que os sobredotados ou são filhos únicos ou são primogénitos. Atendendo a que o
número de casais com mais de três filhos é reduzido, no estudo desta variável consideramos apenas três situações: A (primogénito), B (segundo filho), C (terceiro ou
mais).
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Quadro 51 - Posicionamento da criança no seio da fratria

Sobredotados

Controlo

1º Filho

Freq. observada
Freq. esperada

61.3%
59.4%

(19.0)
(18.4)

58.5%
59.4%

(38.0)
(38.6)

2º Filho

Freq. observada
Freq. esperada

25.8%
32.3%

(8.0)
(10.0)

35.4%
32.3%

(23.0)
(21.0)

3º Filho ou +

Freq. observada
Freq. esperada

12.9%
8.3%

(4.0)
(2.6)

6.2%
8.0%

(4.0)
(5.4)

P = 0.4123

Pela leitura do quadro 51, verificamos que nas duas amostras há uma frequência mais elevada de primogénitos: 61.3% na amostra dos sobredotados e 58.5
na amostra de controlo. No grupo dos sobredotados também se observa um maior
número de crianças a ocupar a última posição na fratria (12.9 versus 6.2). As diferenças intergrupos, avaliadas através do teste de Qui quadrado não acusam significância estatística em nenhuma das situações consideradas. No entanto, atenda-se à
relatividade das interpretações pois, na verdade, constata-se uma elevada percentagem de filhos únicos, embora tal facto ocorra nas duas amostras.
4.1.6. Conclusões

Os resultados desta investigação revelam que as crianças sobredotadas pertencem maioritariamente a famílias do estrato socio-económico elevado (61.3%);
em 9.7% dos casos os pais encontram-se separados; a quando do seu nascimento, o
valor médio da idade das mães situava-se nos 29 anos, enquanto o dos pais era de 32
anos e 6 meses; em 83.9% dos casos têm um ou dois irmãos e, frequentemente, são
filhos primogénitos (61.3%). Estes resultados podem, todavia, ser interpretados de
modo diferente, levando a conclusões divergentes.
Numa primeira abordagem, obedece-se ao rigor da metodologia académica e
relativizam-se os resultados obtidos na amostra dos sobredotados, comparando-os
com os da amostra de controlo. Com esta análise, demonstra-se a ausência de diferenças com valor estatístico entre as duas amostras. Neste sentido, concluiríamos
pela inexistência de características demográficas específicas nas famílias das crianças sobredotadas.
O segundo procedimento, menos académico, atende, sobretudo, ao valor ab-
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soluto dos resultados obtidos, esquecendo os referenciais do grupo de controlo e,
neste contexto, salientam-se dois resultados que poderão caracterizar os aspectos
estruturais das famílias de crianças sobredotadas: o nível socio-económico elevado e
o posicionamento da criança na fratria (primogénito).
Pessoalmente, entendemos que esta dupla possibilidade de interpretar os resultados poderá denunciar o valor precário dos indicadores demográficos na caracterização da população sobredotada. Ou seja, as características estruturais das famílias
de crianças sobredotadas, sofrem variações acentuadas de acordo com a época e o
local a que se referem e o seu valor deverá ser sempre relativizado.

4.2. As características proximais
A investigação sobre os dados demográficos, embora importante, é manifestamente insuficiente, pois não fornece qualquer informação sobre a dinâmica do
ambiente familiar. Assim, é necessário estudar as relações entre a sobredotação e
outras características familiares, tais como os estilos educativos, o clima e os valores
familiares, as atitudes dos pais face à aprendizagem e vida escolar dos seus filhos.
Investigações recentes, neste domínio, demonstram que as famílias dos sobredotados são famílias centradas na criança (child centered), envolvendo-se activamente na sua educação e dando valor às actividades culturais e intelectuais (Gottefried et al., 1994; Moon e Hall, 1998; Olszewski-Kubilius et al., 1987). Trata-se de
ambientes familiares enriquecidos que combinam a estimulação, as expectativas
elevadas e a disciplina com o apoio afectivo. Freeman (1979) chega a conclusões
semelhantes, ao verificar que as famílias das crianças com QIs elevados fornecem
mais materiais de aprendizagem à criança (por exemplo, livros) e que, simultaneamente, se envolvem activamente no seu processo de aprendizagem. Quer isto dizer,
que a abundância de recursos (por exemplo, ter muitos livros onde procurar a informação) só por si é insuficiente. O que é realmente importante são os aspectos relacionais (retomando o exemplo anterior, envolver-se num processo de pesquisa conjuntamente com a criança) e a sensibilidade interactiva dos pais (capacidade de responder ajustadamente às necessidades únicas do seu filho).
Storfer (1990), Roedel (1989), e Gottfried et al (1994) corroboram a importância dos aspectos relacionais. Os dois primeiros referem como características
mais evidentes destas famílias as seguintes: os pais iniciam mais interacções com os
filhos, “gastam” mais tempo com eles; lêem-lhes mais frequentemente; usam uma
linguagem mais complexa quando lhes falam; respondem imediatamente, e de modo
apropriado às questões que as crianças colocam; fornecem-lhes mais ideias; apoiam
os interesses da criança e demonstram respeito pela aprendizagem intelectual. Go-
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ttfried (op. cit.) refere o exemplo concreto da leitura, constatando que os pais das
crianças sobredotadas lhes lêem muito. Em média, compartilham com os seus filhos
26.55 minutos de actividade diária de leitura, enquanto que no grupo de controlo o
tempo médio de leitura é reduzido para 10.59 minutos. Também verificam que essa
diferença de resultados ocorre desde a baixa infância.
Em suma, as crianças sobredotadas intelectualmente além de se desenvolverem num meio cognitivo enriquecido, no qual os pais assumem o papel de
bons mediadores cognitivos, também crescem num meio afectivamente rico. Trata-se de famílias coesas, que apresentam poucos conflitos e nas quais os pais estimulam atitudes, fornecem materiais (livros, por exemplo) e bons modelos de aprendizagem. Serão, ainda, pais que possuem aspirações educativas mais elevadas para os seus
filhos e que encorajam a discussão.
Num outro plano, referente aos indivíduos criativos, há investigações que relevam a existência de características familiares diferenciadas. Ao nível relacional,
são famílias mais libertas de constrições emocionais, que permitem uma maior liberdade de expressão dos sentimentos e pensamentos, impondo poucas regras de
controlo aos membros da família (cf. Freeman, 1979, 1991; Colangelo e Dettmann,
1983; Gottfried e Gottfried 1984; Kulieke e Olszewski-Kubilius, 1991; Roedel,
1991; Olszewski-Kubilius et al, 1987; Howe, 1990; Storfer, 1990; Friedman e Gallagher, 1991). No plano estrutural, o retrato “conciliador” da família tradicional de
grande estabilidade económica, é substituído, frequentemente, por uma família atípica e com carências económicas. Por exemplo, o estudo de Goertzel et al. (1978),
revela que 85% das pessoas eminentes estudadas na sua investigação, experienciaram alguma forma de “perturbação” familiar ou acontecimento traumático: pobreza;
morte de um progenitor na infância; pais divorciados; pais alcoólicos; pais falhados
profissionalmente. Este resultado parece dar razão a Gore Vidal quando escreve:
“Hatred of one parent or the other can make an Ivan the Terrible or a Hemingway;
the protective love, however, of the devoted parents can absolutely destroy an artist.” (Gore Vidal, in Winner, 1996, 299). Por exemplo, a morte de um dos progenitores no decorrer da infância dos indivíduos criativos, apresenta uma incidência três
vezes superior àquela que se encontra na população em geral. Tolstoy, Dante, Miguel Ângelo, Bach, Wagner e Chaplin, apresentam esse denominador comum nas
suas trajectórias de vida (cf. Howe, 1990; Winner, 1996).
Como ficou exposto anteriormente, neste trabalho detivémo-nos essencialmente na análise das variáveis estruturais que caracterizam as famílias das
crianças das nossas amostras. A quantidade (expressa em tempo) de interacções conjuntas entre os pais e as crianças é a única variável que tenta medir um dos muitos
aspectos das características dinâmicas da família.
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4.2.1. O tempo de actividades conjuntas
A este nível tentámos obter uma medida grosseira da “interactividade” diária
estabelecida entre a criança e os pais. Para o efeito colocámos a seguinte questão:
Habitualmente quanto tempo gastam por dia em actividades conjuntas com o vosso
filho (a fazer jogos, a conversar, a ajudar nos trabalhos de casa, etc.)?. No tratamento estatístico dos resultados as respostas foram contabilizadas em minutos.
Quadro 53 - Tempo diário das actividades conjuntas entre pais e filhos

Média

D.P.

Ampl.

P

Sobredotados
Controlo

111.0
115.5

57.7
59.9

15 a 200
0 a 240

0.7618

Rapazes SD
Rapazes CT

115.0
109.8

54.5
58.2

15 a 200
30 a 200

0.7472

Raparigas SD
Raparigas CT

101.4
120.0

68.1
61.9

30 a 200
0 a 240

0.4111

A leitura do quadro 53 revela-nos a ausência de diferenças significativas entre as médias dos dois grupos: F (1,76)= 0.093, P= 0.7618.
Ao analisarmos os valores médios das duas amostras assistimos a um resultado peculiar, verificando que o valor médio (115.5, dp= 59.9) do grupo de controlo é
superior ao do grupo dos sobredotados (111, dp= 57.7). No entanto, o maior desvio-padrão do grupo de controlo, também indica uma dispersão mais elevada. Analisando a amplitude dos resultados, verificamos que no grupo dos sobredotados eles
variam entre 15 e 200 minutos, enquanto no grupo de controlo variam entre 0 e 240
minutos.

5. Reflexão final
No início deste capítulo, postulámos que as crianças sobredotadas se caracterizam pela manifestação precoce de determinados comportamentos e que, adicionalmente, apresentam uma história de desenvolvimento com dados clínicos específicos. Salientámos a importância do reconhecimento atempado dessas características,
pois elas apenas se limitam a revelar-nos um potencial/aptidão singular, que só assumirá o carácter de excepcionalidade quando são garantidas as condições envolvi-
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mentais adequadas. Por outro lado, entendemos que a sobredotação intelectual não
pode ser encarada como um atributo cognitivo puro e considerámos que ela é inseparável de um conjunto de características personalísticas: motivação, curiosidade,
imaginação, persistência, auto-confiança, auto-disciplina, responsabilidade.
Relativamente à aquisição precoce dos comportamentos considerados marcos
referenciais do desenvolvimento, a literatura revela que, de um modo geral, a linguagem é o indicador mais fiável. Por seu turno, as aquisições precoces em domínios específicos como, por exemplo, o conhecimento das partes do corpo, do alfabeto ou dos números, oferecem menores garantias. No entanto, podemos afirmar que
as certezas neste domínio são muito escassas e pouco consistentes. Os resultados da
nossa investigação confirmam isso mesmo. De facto, as idades de aquisição da linguagem, da leitura e da marcha, não diferenciam as crianças das duas amostras. Verificamos, todavia, que as crianças sobredotadas fazem a aquisição da 1ª palavra por
volta dos 10 meses e aos 5 anos e 4 meses já sabem ler. Estes resultados comparados
com os da população geral revelam precocidade. Os resultados obtidos nas medidas
antropométricas ao nascimento e na idade de aquisição da marcha, retiram qualquer
valor diagnóstico a este conjunto de medidas.
A análise dos dados de ordem clínica (dominância manual esquerda, asma e
outras alergias atópicas, perturbações da linguagem e miopia), associados à distribuição diferenciada dos sexos nas amostras de sobredotados, constituem um teste à
hipótese do modelo neuropatológico de Geschwind. Os resultados obtidos, nomeadamente a presença de diferenças com valor estatístico na variável asma (e outras
alergias atópicas), indiciam uma relação, cujo significado ainda é uma incógnita.
Relativamente aos atributos personalísticos e características comportamentais, os resultados alcançados infirmam, sobretudo, o mito renascentista da
sobredotação associada à insanidade mental. Contudo, os seus efeitos ainda estão
vivos no imaginário parental e reflectem-se nos seus receios. As informações fornecidas pelos pais, professores, e pelas próprias crianças (auto-avaliação), registam um
perfil protótipo, mas que pode sofrer variações44: locus de controlo predominantemente interno; auto-confiança; responsabilidade; maior envolvimento na tarefa; gosto pela leitura, em especial temáticas científicas; auto-confiança; riqueza vocabular e
fluência na expressão verbal.
No que concerne às variáveis envolvimentais, os resultados obtidos relativizam o valor dos indicadores demográficos na caracterização da população sobredotada. Saliente-se, porém, a grande percentagem de crianças pertencentes ao
estrato socio-económico mais elevado e a supremacia das crianças primogénitas.
44 “It is unlikely, though, that any group of children identified as gifted can be typical of all gifted children” (Freeman, 1983, 481).
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Capítulo 6
Estudo 3: Caracterização da estrutura e do funcionamento
cognitivo da criança sobredotada
“I am the same as other kids in that we now a
lot of things and we can think logically, but
the difference lies in how we interpret things
(…) Another difference is how we show our
knowledge of things, beyond just knowing the
answer”. (Testemunho de um rapaz de 10
anos, in Delisle, 1987, 14).

Introdução
Neste capítulo, propomo-nos analisar o modo de funcionamento cognitivo
dos sobredotados. Consideramos que eles constituem o protótipo de “bons pensadores” e vamos analisar os processos que subjazem à sua eficácia cognitiva. Advogamos que estas crianças apresentam um modo de funcionamento cognitivo singular
que pode ser caracterizado quer por diferenças quantitativas, quer por diferenças qualitativas1. Nos seus desempenhos essas diferenças podem traduzir-se pela presença
de um “conhecimento estratégico” mais alargado (modus faciendi específicos), por
exemplo uso de estratégias singulares na resolução dos problemas; ou manifestarem-se na maior velocidade com que executam uma tarefa. Na primeira situação,
1 Evidentemente que qualquer uma delas não age de modo independente, antes estabelecem
relações de interacção que é necessário esclarecer. Muito provavelmente, será possível estabelecer
patamares, a partir dos quais as diferenças quantitativas gerem mudanças qualitativas e vice-versa (cf.
Gaultney, Bjorkland e Goldstein, 1996; Shore e Kanevsky, 1993). Sendo assim, a questão das diferenças
quantitativas versus diferenças qualitativas perde significado: “Just as “nature or nurture” is no longer
the question du jour, so also may qualitative and quantitative aspects of cognition influence each other,
rather than act independently, to produce superior mental performance or expertise, and research must
begin to examine ways in which these factors interact.” (Gaultney et al., op. cit., 63).
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diremos que a sua especificidade cognitiva se encontra nos processos cognitivos de
ordem superior que podem, ou não, envolver aptidões de base diferenciadas; na segunda hipótese, a explicação gera-se nos processos elementares de informação (processos automáticos). No caso vertente desta investigação, colocamos as seguintes
questões:
1-

As crianças sobredotadas resolvem os problemas de um modo específico, recorrendo a estratégias singulares que não se encontram na
população normal ou mostram preferência por um determinado tipo de
estratégia?

2-

A sobredotação intelectual traduz-se numa maior rapidez na resolução

3-

A superioridade dos sobredotados verifica-se em todas as áreas do co-

dos problemas?
nhecimento ou apresentam domínios de aptidão mais desenvolvidos?

A investigação neste domínio, revista no capítulo 2, possibilita algumas conclusões, ainda que transitórias, relativamente ao modo de funcionamento cognitivo
da criança sobredotada. Assim, no âmbito da investigação psicométrica, salienta-se a
maior diferenciação cognitiva, traduzida numa estrutura factorial da WISC mais ampla (Brown et al., 1991; Brown e Yakimowski, 1987), e o melhor desempenho no raciocínio conceptual verbal (Karnes e Brown, 1980; Wilkinson, 1993). Por seu lado, a
investigação cognitivista salienta a maior velocidade no processamento da informação (Brewer, 1987; Harnishfeger e Bjorklund, 1990; Spiegel e Bryant, 1978); e a
superioridade no conhecimento metacognitivo, que lhes confere especificidade nas
estratégias de aprendizagem e de resolução de problemas (Shore e Dove, 1987).
Neste domínio, vejamos mais algumas investigações, que não tendo sido abordadas
no capítulo 2, se tornam agora mais pertinentes.
Os trabalhos de Fagan, 1972; Fulcher-Geis e Corriher, 1977; Robinson e
Kingsley, 1979; Wong e Jones, 1982, todos citados por Torgesen, Kistner e Morgan
(1987) revelam que os sobredotados retêem mais facilmente a informação porque
usam estratégias menmónicas mais eficazes, que tanto podem ser controladas conscientemente como executadas automaticamente. Por outro lado, quando resolvem os
problemas usam mais adequadamente estratégias de auto-regulação. Isto é, verbalizam mais e melhor; fazem uma avaliação prévia da tarefa e planificam-na; solicitam
ajuda quando se deparam com alguma dificuldade2; sabem como esclarecer as dúvidas e onde procurar mais informação; avaliam os progressos alcançados; são mais
persistentes (Bouffard-Bouchard et al. 1993; Schofield e Ashman, 1987; Zimmer2 A este propósito é interessante deixarmos aqui expressa a opinião de uma criança sobredotada,
questionada a propósito das suas diferenças relativamente às outras crianças. Ao perguntarem-lhe se ela é
diferente dos colegas, responde: “I don’t really do much different, but I challenge my teachers more and
argue points and insights more than the other kids (…). I love to argue with teachers, but not just for the
sake of arguing.” (Delisle, 1987, 12)
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man e Martinez-Pons, 1990)3.
As diferenças funcionais entre o comportamento das crianças sobredotadas e
o das crianças de QI regular, também são evidenciadas pelas investigações de Planche (1985), Shore e Lazar (1996) ao demonstrarem que as primeiras planificam melhor a sua acção.
Planche (op. cit.), ao comparar crianças sobredotadas com crianças mais velhas da mesma idade mental, numa tarefa de resolução de problemas com a Torre de
Hanoi, constata diferenças funcionais entre o comportamento dos dois grupos. Assim, verifica que as crianças sobredotadas, ao longo dos ensaios, vão diminuindo
progressivamente o número das manipulações necessárias para resolver o problema
e, na análise dos protocolos verbais, observa um menor número de pontos de ruptura
no seu raciocínio, logo desde os primeiros ensaios. O autor interpreta estes resultados, afirmando que as crianças sobredotadas aprendem mais rapidamente do que as
crianças mais velhas da mesma idade mental e generalizam mais facilmente os seus
conhecimentos. Isso só é possível porque os sobredotados exploram previamente o
problema e estruturam ou planificam as suas acções em subtarefas intermediárias, o
que lhes vai permitir uma maior antecipação e um campo de programação mais extenso.
Shore e Lazar (1996), num estudo comparativo de 10 crianças sobredotadas
com 12 crianças de QI regular, confirmam que as primeiras resolvem os problemas
em menos tempo e com menor número de ensaios. Mas, para além da diferença na
totalidade do tempo gasto na resolução do problema, a característica mais saliente
surge na distribuição diferenciada dos tempos parciais. Assim, constatam que as
crianças de QI elevado gastam mais tempo na exploração da tarefa, enquanto as crianças do grupo de controlo dispendem mais tempo na execução.
Outros investigadores, como, por exemplo, Harnishfeger e Bjorklund (1994)
(nítidamente influenciados pelas teorizações de Sternberg) especulam sobre as características de funcionamento cognitivo das crianças sobredotadas, dizendo que a
sua excepcionalidade é devida à capacidade de ignorarem a informação irrelevante e
codificarem apenas a informação que é pertinente para a resolução do problema
(aquilo a que Sternberg, no âmbito da subteoria componencial, denomina por codificação selectiva).
Sendo assim, verificamos que a investigação neste domínio está em franco
progresso e com resultados que encorajam a hipótese do funcionamento cognitivo
singular (Harnishfeger e Bjorklund, 1990; Shore e Kanevsky, 1993). No entanto, a
informação existente ainda é inconclusiva, não permitindo descrever um modelo
3 Neste contexto a auto-regulação é entendida como um processo, no qual interagem factores
cognitivos, metacognitivos e motivacionais.
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coerente do funcionamento cognitivo da criança sobredotada. Neste contexto, há que
salientar o carácter provisório das conclusões extraídas das investigações supracitadas, não esquecendo a existência de alguns resultados infirmatórios e as ambiguidades que estão subjacentes às interpretações.
No que se refere, por exemplo, à superioridade metacognitiva das crianças
sobredotadas, há investigações que não revelam essa característica e outras, embora
indiquem esse avanço, demonstram que ele não se reflecte num padrão comportamental mais eficiente (Borkowsky e Peck, 1986; Perleth et al, 1993; Shore e Dover,
1987). A este propósito, relembramos o estudo de Borkowsky e Peck (op. cit.), no
qual se evidencia a superioridade dos sobredotados nos diversos aspectos da metamemória, mas sem que isso se traduza no uso de melhores estratégias numa actuação concreta.
A inconsistência dos resultados também é realçada pelas investigações de
Reis e Corriher, 1977, citado por Harnishfeger e Bjorklund (1990); Robinson e
Kingsley (1977); Harnishfeger e Bjorklund (op. cit.), Kontos, Swanson e Frazer
(1984), Scruggs, Mastropieri, Monson e Jorgensen (1985). Assim, enquanto as duas
primeiras (Reis e Corriher; Robinson e Kingsley) demonstram a superioridade das
crianças sobredotadas no uso de estratégias de categorização; Harnishfeger e
Bjorklund (op. cit.), Kontos et al. (op. cit.), Scruggs et al. (op. cit.) observam um
funcionamento estratégico semelhante entre os dois grupos4.
A investigação referente à velocidade no processamento da informação, pode, igualmente, ser apontada como uma temática sujeita a interpretações ambíguas.
Por exemplo, as diferenças nos tempos de reacção encontradas entre os grupos de
inteligência mais elevada e os grupos de inteligência regular (cf. Benbow e Minor,
1990; Borkowsky e Peck, 1986; Cohn, Carlson e Jensen, 1985; Dark e Benbow,
1993; Eysenck, 1993; Spiegel e Bryant, 1978), tanto podem reflectir desigualdades
na velocidade como podem espelhar a interferência de processos mais genéricos de
ordem superior, ou sejam, a atenção e a motivação. Por outro lado, também cremos
que os resultados poderão ser diferentes quando se alteram as condições experimentais. A fazer fé nas investigações de Sternberg (1981b, 1982b, 1986), os sobredotados nem sempre revelarão uma maior velocidade no processamento da informação.
Essa característica apenas será notável nas tarefas rotineiras ou automatizadas e será
mais discreta naquelas que constituem novidade para o sujeito. Nesta segunda situação, as crianças sobredotadas planeiam mais cuidadosamente a execução da tarefa e
o factor velocidade deixa de ser relevante. Neste sentido, mais do que a velocidade,
4 Na investigação de Harnishfeger e Bjorklund, verificou-se que as crianças sobredotadas recorreram a um leque mais alargado de estratégias, ao passo que as crianças regulares utilizam predominantemente estratégias de organização todavia, a diferença não assume significado estatístico.
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o que diferencia as crianças sobredotadas das crianças de inteligência regular é o
modo de abordagem do problema, nomeadamente a maior reflexividade inicial, que
habilitará o sujeito a fazer uma operacionalização mais correcta do problema, aumentará a eficácia da sua performance e, posteriormente, conduzirá a uma maior
automatização e rapidez na execução. Os resultados Planche (1985) e Shore e Lazar
(1996) parecem dar crédito a esta hipótese.
Por último, as investigações referentes à velocidade, enquanto elemento característico da sobredotação, também demonstram que a sua importância varia de
acordo com o tipo de talento. Benbow e Minor (1990), por exemplo, referem que a
velocidade será uma característica mais proeminente nos talentos matemáticos, sendo menos destacada nos talentos verbais.
Perante estas divergências, a questão do funcionamento cognitivo da criança
sobredotada intelectualmente mantêm-se em aberto, pelo que se reconhece a necessidade de mais investigação. O estudo, que apresentamos em seguida, pretende ser
um contributo modesto para o esclarecimento desta temática.

1. Metodologia
Para clarificarmos as três questões que colocámos no início deste capítulo,
vamos examinar os desempenhos na WISC e o comportamento dos sujeitos na resolução das MPCR.
Com a análise dos resultados da WISC, pretendemos descrever o perfil cognitivo destas crianças, saber quais são as suas áreas de excelência e aquelas em que
os desempenhos são mais normativos. Também queremos saber se esse perfil denuncia um desenvolvimento homogéneo em todos os domínios de aptidão ou se,
pelo contrário, revela heterogeneidade, patenteando as dessincronias (dyssynchronie) referidas por Terrassier (1994). Trata-se de um perfil que indicia uma melhor
eficiência perceptiva ou um melhor conhecimento de base?
A análise dos resultados nas MPCR permitir-nos-á observar se as crianças
sobredotadas utilizam procedimentos estratégicos singulares; se demonstram flexibilidade no uso desses procedimentos; e se resolvem os problemas mais rapidamente.
A distribuição dos resultados na WISC é feita recorrendo a três estratégias
metodológicas diferenciadas. Em primeiro lugar, examinamos a distribuição global
dos resultados pelos diferentes testes e pelas duas escalas (resultados médios alcançados por cada uma das amostras).
Em seguida, os desempenhos de cada sujeito são analisados de acordo com a

CAPÍTULO 6/Estudo 3: Caracterização da estrutura e do funcionamento cognitivo da criança sobredotada

239

solução factorial indicada por Kaufman (1979) para a WISC-R5. Ou seja, para cada
sujeito calculamos a média dos resultados obtidos nos subtestes que compõem os
três factores: compreensão verbal (Informação, Semelhanças, Vocabulário e Compreensão); organização perceptiva (Completamento de Gravuras, Disposição de
Gravuras, Cubos e Composição de Objectos); e resistência à distracção (Aritmética,
Dígitos e Código). Esta metodologia constitui uma réplica das investigações de
Schiff, A. Kaufman e N. Kaufman (1981), Waldron e Saphire (1990), Mueller et al.
(1983).
Por último, a distribuição dos resultados é examinada através de três indicadores de dispersão e utilizando uma metodologia muito próxima da que foi usada
por Patchett e Stansfield, (1992), e Wilkinson (1993). Como primeiro indicador da
dispersão utilizamos a variabilidade inter-escalas, calculada individualmente para
cada aluno através da subtracção do resultado da escala mais baixa ao resultado da
escala mais elevada. O segundo indicador é a amplitude intertestes, determinada
individualmente para cada criança e obtida pela subtracção do resultado do subteste
mais baixo ao resultado do subteste mais elevado. Por último, a variabilidade intertestes que nos exprime o grau da diferença entre os resultados dos testes singulares e
a média individual de cada criança. Para este cálculo, utilizamos o procedimento
recomendado por Wechsler (cf. Marques, 1969). Isto é, os resultados nos diferentes
subtestes são apreciados como altos ou baixos, através de um critério quantitativo
que avalia o desvio de cada subteste em relação à média individual. Este resultado
foi calculado do seguinte modo: somatório dos resultados obtidos nos 11 subtestes,
divisão desse valor por 11, cálculo das diferenças entre essa média e o valor de cada
subteste, somatório dos módulos das diferenças assim obtidas e divisão dessa soma
por 11.
Os desempenhos nas Matrizes Progressivas Coloridas de Raven (MPCR) são
analisados em duas situações experimentais independentes. Num primeiro momento
de acordo com as instruções do manual6, numa segunda fase recorremos a um pro-

5 Outras análises poderiam ser feitas, recorrendo a sistemas diversificados. Sem dúvida que o
mais conhecido, e já referido anteriormente (cap. 2), é o sistema de Bannatyne (1974) mas outros podem
ser enunciados como, por exemplo, o sistema de Rapaport et al., proposto em 1946 e refinado por Lutey
em 1977 (cf. Waldron e Saphire, 1990), no qual se procede à dicotomia dos testes de realização, em testes
de organização visual (Completamento de Gravuras e Disposição de Gravuras) e testes de coordenação
visomotora (Cubos, Composição de Objectos e Código). Kaufman (1979) propõe outro sistema de análise
alternativo, inspirado no modelo do funcionamento cerebral, no qual os testes são agrupados em três
categorias: processamento do hemisfério direito (Completamento de Gravuras e Composição de Objectos); processamento do hemisfério esquerdo (Informação, Semelhanças, Aritmética, Vocabulário e Compreensão); e funcionamento integrado (Disposição de Gravuras, Cubos, Código e Labirintos).
6“Vês este desenho? falta aqui um bocado; tiramos um bocadinho (mostrar a lacuna). Agora
olha, aqui para baixo, há bocados aqui e aqui (indicar os dois conjuntos de três). Olha bem para cada
um deles e escreve na tua folha, no 1º quadrado (apontar) o número daquele que combina com o desenho, aquele que completa este desenho (mostrar de novo a lacuna)”. A partir da figura 3, dizer: “Agora,
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cedimento característico da avaliação dinâmica, dando a seguinte instrução: “Agora
vais fazer novamente este jogo, mas com algumas mudanças. Eu estou interessado
em saber como é que as crianças resolvem problemas. Ora, este jogo tem uma série
de problemas e eu peço-te para que, à medida que fores resolvendo o jogo, fales em
voz alta acerca daquilo que estás a fazer. Eu vou gravar aquilo que dizes e tomar
notas acerca do modo como trabalhas. Joga de modo a me poderes dizer aquilo que
estás a pensar. Compreendeste? Pensa em voz alta, explica tudo aquilo que pensares para chegar à solução de cada problema” (cf. Simões, 1994). No final, sempre
que tivemos dificuldades em compreender uma resposta, solicitámos mais informação: “pensa outra vez em voz alta e explica-me como é que fizeste para chegar à
resposta ou à solução deste problema”.
No domínio da sobredotação o método dos relatos verbais (Think aloud), validado teórica e empiricamente por Ericsson e Simon (1984), tem sido utilizado como uma técnica que permite aceder ao estudo dos processos cognitivos envolvidos
na execução de uma tarefa. Bouffard-Bouchard et al. (1993), Swanson, O’Connor e
Carter (1991) e Planche (1985), constituem exemplos de investigadores que optaram
por esta via metodológica.
Todas as entrevistas foram registadas em banda magnética e posteriormente
foram transcritas na íntegra. A avaliação foi feita por dois correctores independentes
e em casos de não concordância a categorização da resposta foi novamente analisada. A cotação fez-se tendo como referência as sete categorias estratégicas definidas
por Simões (1994, 411 e ss): analítica, gestaltista, de decomposição, de eliminação
de hipóteses, de repetição, de pesquisa de relações e procura de compreensão7.

a partir daqui, o jogo é sempre o mesmo: descobrir qual o pedacinho que falta, que completa o desenho
da parte de cima. Trabalha com atenção, não saltes folhas, nem voltes atrás.”
7 Ainda que não consideremos necessária uma apresentação detalhada da caracterização das
diferentes estratégias, julgamos que é pertinente proceder à sua caracterização sumária. Na estratégia
gestaltista “a matriz (…) é considerada como um todo ao qual falta uma parte (pedaço) que completa
bem o desenho (…) as comparações do estímulo são fundadas sobre impressões de conjunto, em que é
necessário procurar quais os padrões de identidade, ou quais as semelhanças, mais do que diferenças ao
nível das características” (Simões, 1994, 411). Fala-se de estratégia analítica quando o sujeito emprega
“(…) operações formais ou lógicas (adições, supressões, constâncias) sobre elementos individualizados
contidos no interior da matriz (problema) cujas propriedades foram identificadas pela análise (…). As
operações subjacentes à tentativa de encontrar a regra que permite resolver um item são aplicadas a
conjuntos ou subconjuntos de características” (412). Na estratégia de pesquisa de relações, a criança
procura “(…) na memória aspectos relacionados com um determinado tipo de estímulo que já foi objecto
de resposta” (412). Na estratégia de exclusão ou de eliminação de outras hipóteses de resposta “a criança
compara, explicitamente, com o modelo, uma a uma, as diferentes alternativas, eliminando as hipóteses
de resposta incorrectas até encontrar, por defeito, a resposta correcta” (413). Com a estratégia favorável
à compreensão, a criança pede ajuda para clarificar a tarefa: “(…) coloca questões, faz perguntas, antes
de dar a solução” (413). A estratégia de repetição “supõe a recuperação de um tipo de resposta anterior”
(413). A estratégia de decomposição “consiste em transformar o problema num outro mais simples”
(413).
No que diz respeito à estratégia analítica, parece-nos ser uma categoria muito abrangente ou inclusiva, pois agrupa subcategorias que, em nossa opinião, mereciam um estatuto independente. Por exemplo, uma estratégia de contagem e enumeração analítica dos elementos (análise de pormenores),
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Os dados referentes às MPCR são examinadas a três niveis. Primeiro, analisamos os ganhos alcançados pelos dois grupos da primeira para a segunda situação
experimental. Quem é que obtém mais ganhos com a introdução do pedido de justificação de respostas?
Numa segunda fase, procedemos à análise das estratégias utilizadas por cada
um dos grupos procurando saber se as crianças sobredotadas recorrem particularmente a uma determinada estratégia ou se utilizam estratégias inovadoras, que não
são contempladas na categorização de Simões (1994), feita com base na análise dos
protocolos de crianças da população geral. Começamos por contabilizar o número
médio das estratégias usadas e a sua distribuição no desempenho global. Depois,
examinamos a distribuição do tipo de estratégias utilizadas nos itens fáceis e nos
itens difíceis. Este agrupamento foi feito com base no índice de dificuldade revelado
pelo conjunto dos itens na aferição portuguesa do teste (Simões, 1994, 329). No
grupo dos itens fáceis, incluimos os itens A4, A5, A6, AB1, AB2, AB3, B1 e B2.
Todos eles se agrupam em torno de um factor, que Simões (op. cit.) designou por
completamento de um padrão simples e descontínuo. Os itens A1, A2 e A3, embora
apresentem índices de dificuldade elevados, não são incluidos neste agrupamento,
pelo facto de os considerarmos itens de ensaio. No grupo dos itens difíceis, foram
incluidos: A11, A12, AB12, B8, B9, B10, B11 e B12; a maioria agregam-se em torno do factor raciocínio concreto e abstracto por analogia (Simões, ibidem). Com esta
metodologia, pretendemos saber se as crianças usam preferencialmente uma determinada estratégia, sem atenderem à natureza do item ou se o comportamento estratégico é variável, ajustando-se às características do problema.
Por fim, analisamos os tempos de resolução, total e parciais (por séries). Procuramos saber se as crianças sobredotadas são, de um modo geral, mais rápidas na
resolução dos problemas ou se apresentam comportamentos de velocidade diferenciados à medida que se familiarizam com a tarefa.

2. A análise dos resultados na WISC: o perfil de
desenvolvimento cognitivo da criança sobredotada
No quadro 54 apresenta-se a distribuição dos resultados obtidos nos diferentes testes da WISC e nas duas escalas (verbal e realização). Começando por
analisar os resultados médios obtidos pelas duas amostras, é notório o melhor desempenho do grupo das crianças sobredotadas em todos os testes e em ambas as
parece-nos ser qualitativamente diferente de uma outra em que o sujeito infere uma regra; no entanto,
ambas são codificadas na mesma categoria.

242

Crianças Sobredotadas: Estudos de caracterização

escalas. Todas as diferenças observadas apresentam valor estatístico com elevado
nível de significância; a única excepção é constituída pelo teste de Código (F (1,
99)= 3.538, p= 0.0629).
Num exame mais pormenorizado das performances, verificamos que no grupo das crianças sobredotadas emerge a supremacia do QI verbal (superior em 2.9
pontos ao QI de realização), enquanto no grupo de controlo os melhores desempenhos se observam na escala de realização (diferença inter-escalar de 5.1 pontos).
Relativamente à distribuição dos resultados pelos diferentes testes, confirma-se que na amostra dos sobredotados os melhores desempenhos são alcançados
nas Semelhanças (17.9), nos Cubos (17.4) e no Vocabulário (17.5). Contudo, as variações observadas nas performances individuais são mais acentuadas nos dois primeiros testes, ao passo que no vocabulário os resultados são mais constantes. Por
exemplo, tomando como valor de referência 16 pontos ponderados (2 desvios-padrão acima da média do teste), verificamos que, no teste de Semelhanças, apenas estão nessas condições 54.8% dos sujeitos; no teste de Cubos a percentagem
sobe para 77.4%; e no teste de Vocabulário atinge os 80.6%.
Quadro 54 - Análise da distribuição dos resultados obtidos na WISC

QI Verbal
QI Realização
QI Global
Informação
Compreensão
Aritmética
Semelhanças
Vocabulário
M. Dígitos
C. Gravuras
D. Gravuras
Cubos
C. Objectos
Código

Sobredotados
Média
D.P.

Média

D.P.

P

138.1
135.2
139.4
15.2
15.4
13.9
17.9
17.5
13.1
13.7
16.8
17.4
16.5
13.2

120.1
125.2
124.4
12.5
12.4
12.1
14.7
13.8
11.9
12.0
15.4
15.2
14.8
12.3

7.5
6.7
5.1
1.9
2.3
1.6
2.0
2.1
2.0
1.9
2.5
2.3
1.8
2.4

0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0078
0.0001
0.0070
0.0001
0.0001
0.0629

7.1
6.4
3.7
1.6
1.9
1.9
2.0
1.9
2.2
2.2
2.2
2.0
2.1
2.1

Controlo

Os piores desempenhos surgem na Memória de Dígitos (13.1), no Código
(13.2), no Completamento de Gravuras (13.7) e na Aritmética (13.9). É ainda importante referir que nestes testes um número, não negligenciável, de crianças sobredo-
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tadas apresentam performances regulares (entre 10 e 13 pontos), sendo nalguns casos inferiores à média da população. Assim, na Memória de Dígitos 6.5% dos sobredotados têm resultados negativos e 29% apresentam desempenhos medianos. No
Código, surgem resultados medíocres em 3.2% dos casos e 38.7% alcançam pontuações entre 10 e 13. No Completamento de Gravuras, embora não se observem desempenhos negativos, há, no entanto, 29% dos sujeitos que encerram resultados regulares. Por último, na Aritmética também não há desempenhos negativos, mas
19.4% dos sujeitos não atingem os 13 pontos.
Na amostra de controlo, os melhores resultados aparecem no teste de Disposição de gravuras (15.4), nos Cubos (15.2) e na Composição de Objectos (14.8). No
extremo oposto, e tal como aconteceu no grupo dos sobredotados, encontramos piores desempenhos na Memória de Dígitos (11.9), no Completamento de Gravuras
(12), na Aritmética (12.1) e no Código (12.3).
O perfil da WISC delineado pela amostra das crianças sobredotadas é convergente com um amplo leque de investigações. Assim, o melhor resultado na escala
verbal, a denunciar a supremacia do raciocínio verbal e das aptidões pró-escolares, é
o dado mais consistente (Mueller et al. 1984; confronte, também, o cap. 2).
O agrupamento dos melhores desempenhos nos testes de Semelhanças, Vocabulário e Cubos também é coincidente com a esmagadora maioria das investigações efectuadas. Entre elas, referimos os trabalhos de Hollinger e Kosek (1986);
Reams, Chamrad e Robinson (1990); Wilkinson (1993); Dirks, Wessels, Quarfoth e
Quenon (1980); Elman, Blixt e Sawicki (1981); Lustberg, Motta e Naccari (1990);
todos eles delimitam os melhores resultados nos testes de Vocabulário e Cubos. Por
seu turno, Waldron e Saphire (1990) observam a melhor performance no teste de
Semelhanças.
A distribuição dos piores desempenhos em torno da Memória de Dígitos, do
Código e da Aritmética, também recebem confirmação experimental num grande
número de investigações. De entre elas, salientamos o trabalho de Reams et al. (op.
Cit.)8; Mueller et al. (1984); Wilkinson (op. cit.); Waldron e Saphire (op. cit.). Patchett e Stansfield (1992) não só constatam que os piores desempenhos surgem na
Memória de Dígitos e no Código, como também observam uma grande variabilidade
dos resultados nos diferentes sujeitos.
Neste contexto há apenas um resultado muito dissonante, fornecido pela investigação de Terrassier (1994). Este localiza os piores resultados nos testes de Informação, Vocabulário e Aritmética, enquanto a performance mais brilhante aparece
no teste de Semelhanças. Trata-se de um resultado peculiar, que poderá ter sido cau8 Nesta investigação os piores resultados surgem na Aritmética e no Código, não tendo sido
aplicada o teste da Memória de Dígitos.
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sado por um artefacto metodológico pois, na cotação dos testes, o autor não recorreu
à análise clássica, tendo exprimido os resultados em valores de idade mental.
Demandando a especificidade do funcionamento cognitivo das crianças sobredotadas, vamos ensaiar uma segunda análise da distribuição dos resultados, recorrendo um procedimento metodológico alternativo. Para o efeito, analisamos a
distribuição dos resultados pelos três grupos de testes, constituidos com base na solução factorial indicada por Kaufman (cf. o ponto 1 deste capítulo).
No quadro 55, verificamos que a amostra das crianças sobredotadas apresenta
um valor médio mais elevado no conjunto dos testes que compõem o factor verbal
(16.5, dp= 1.2); a segunda posição, é ocupada pelo grupo de testes que formam o
factor organização perceptiva, com um valor médio de 16.1 (dp= 1.2); e, por fim,
surgem os testes agrupados no factor resistência à distracção com uma média de
13.4 (dp= 1.2). Esta hierarquização ocorre em 58% dos casos e os resultados mais
baixos no factor resistência à distracção apresentam uma incidência de 87%. A aplicação da análise da variância, revela diferenças significativas entre as médias dos
três factores (F (2, 30) = 50.543, P= 0.001); todavia, o tratamento post hoc demonstra que o diferencial de 0.403 entre a média dos testes que constituem o factor verbal
e a média dos testes que compõem o factor organização perceptiva, não tem significância estatística. Deste modo, as diferenças interfactores apenas ocorrem em
relação ao factor resistência à distracção. Por outro lado, saliente-se que a disparidade entre o factor da compreensão verbal e o factor resistência à distracção, não só é
significativo do ponto de vista matemático como também parece ter um valor clínico
ao ultrapassar a barreira dos três pontos, indicada por Wilkinson (1993) como critério discriminante.

Quadro 55 - Distribuição dos resultados pelos três factores

Sobredotados
Média
D.P.
Compreensão verbal
Organização perceptiva
Resistência à distracção

16.5
16.1
13.4

1.2
1.2
1.2

Controlo
Média
13.4
14.3
12.1

D.P.

P

1.3
1.2
1.2

0.0001
0.0001
0.0001

No grupo de controlo assistimos a uma ordenação diferente dos factores. Assim, no topo da lista, com o melhor resultado, aparece o factor da organização perceptiva (14.3, dp= 1.2); segue-se o conjunto dos testes agrupados no factor verbal
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(13.4, dp= 1.3); e, por último, o pior resultado também surge no conjunto dos testes
que constituem o factor resistência à distracção. A análise da variância demonstra
valor estatístico (F (2, 98)= 65.566, P= 0.0001) e o tratamento post hoc confirma
que todas as diferenças interfactores são significativas. Contudo, nenhuma delas
atinge um desvio igual ou superior a 3 pontos (critério clínico).
No quadro 56 apresentam-se os resultados referentes às três medidas de dispersão. Pela sua leitura, verificamos que na amostra das crianças sobredotadas todos
os indicadores são mais elevados, embora as diferenças não tenham significado estatístico. Repare-se que na amostra das crianças sobredotadas o valor médio da dispersão intertestes é de 2.1, ultrapassando o desvio das duas unidades, proposto por Wechsler como critério clínico capaz de discriminar um desempenho normativo de um
desempenho “anormal” (cf. Marques, 1969 e Bourgès, 1979).

Quadro 56 - A dispersão dos resultados

Sobredotados
Média
D.P.
V. Inter-escalas
V. Inter-testes
A. Inter-testes

7.1
2.1
8.4

5.9
0.4
1.3

Controlo
Média

D.P.

P

6.8
1.9
7.8

5.9
0.5
2.2

0.8139
0.1572
0.1784

Numa análise mais circunstanciada dos resultados, constatamos que 16.1%
das crianças sobredotadas apresentam uma discrepância inter-escalar igual ou superior a 15 pontos9 e 51.6% dos casos (16 crianças, 13 das quais são rapazes) apresentam uma variabilidade intertestes igual ou superior a 2 pontos. Em ambas as situações, verificamos que a maior dispersão dos resultados é uma ocorrência típica dos
rapazes sobredotados e que tal facto não interfere no seu rendimento escolar, pois
todos eles recebem boas informações por parte dos professores, quer no inventário
de sinalização (ISCED = 7.2), quer na subescala de aprendizagem (Renzulli/A=
37.4). Desta forma, demonstra-se que há uma relação de covariância entre o aumento do QI e a dispersão dos resultados, confirmando-se a tendência verificada
noutros estudos (Mueller et al, 1984; Hollinger e Kosek, 1986; Patchett e Stansfield,
1992; Wilkinson, 1993). Consequentemente, na população sobredotada a dispersão
elevada dos resultados e a presença de um perfil irregular parece não ter valor clínico, nem é critério suficiente para prever distúrbios psicopedagógicos, mesmo nas
9 A diferença de 15 pontos (equivalente a 1 desvio-padrão) foi tomado como referência, por ser
o valor usado habitualmente como critério de discrepância entre a escala verbal e a de realização.
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situações em que o factor resistência à distracção é proeminente.
Por último, é importante salientar que o perfil protótipo, elaborado com base
nas performances médias obtidas pelo conjunto da amostra, não se ajusta a todas as
crianças sobredotadas (cf. Mueller et al., 1984). Na verdade, o que verificamos é
que neste grupo especial da população há uma configuração de perfis tão variável
como a que se encontra na população normal. Isso mesmo é demonstrado pelo gráfico 6, no qual se apresentam dois casos que ilustram perfis diferenciados (a linha
representa o perfil traçado para o conjunto da amostra dos sobredotados). Assim, no
primeiro caso (suj.1), verificamos a supremacia do factor organização perceptiva;
bons resultados nos testes de compreensão verbal; e baixos resultados nos testes de
resistência à distracção, nomeadamente na memória de dígitos e no código. O segundo caso (suj. 2) reflecte um perfil de desenvolvimento mais harmonioso, não se
assistindo à tradicional discrepância entre os testes de compreensão verbal e os testes de resistência à distracção.

Gráfico 6 - Análise de dois perfis individuais e sua comparação com os resultados médios da amostra
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Concluindo, os resultados demonstram que as crianças sobredotadas apresentam um perfil de aptidões caracterizado pela presença de um QI verbal mais elevado; performances excelentes nos testes mais saturados em factor G (Vocabulário,
Semelhanças e Cubos); desempenhos mais baixos (por vezes medíocres) nos testes
que constituem o factor resistência à distracção e nos quais intervêm a memória a
curto prazo, a velocidade e a destreza motora. Por último também é notória uma
grande dispersão dos resultados, embora não pareça ter valor clínico.
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Neste momento, questionamos o significado dos resultados obtidos, perguntando se eles são expressivos do ponto de vista estrutural. Ou seja, o facto das crianças sobredotadas alcançarem invariavelmente melhores desempenhos nos testes verbais e fracassarem sistematicamente nos testes de resistência à distracção, reflecte
uma estrutura diferenciada da cognição? Com efeito, numa primeira análise, os resultados podem ser interpretados, no sentido de que as crianças sobredotadas primam pela organização eficiente da informação verbal (por exemplo, capacidade de
descobrir relações analógicas entre palavras, evidenciada no teste de Semelhanças);
apresentam aptidões menos brilhantes na eficiência perceptiva (percepção do estímulo e armazenagem na memória a curto prazo, patenteada nos desempenhos regulares na Memória de Dígitos); e manifestam dificuldades nos mecanismos motores
de resposta, facto bem saliente no teste de Código.
Todavia, o perfil protótipo obtido na WISC pode reflectir outros problemas
aos quais são completamente alheias as características (eventualmente singulares)
das crianças sobredotadas. Isto é, os resultados obtidos na WISC deverão ser relativizados, se tivermos em conta dois artefactos metodológicos que poderão ter ocorrido nesta e nas outras investigações já realizadas.

Gráfico 7 - Distribuição dos resultados das duas amostras nos subtestes da WISC
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Em primeiro lugar, o perfil obtido na WISC, sobretudo os resultados mais
baixos no factor resistência à distracção, poderão ter sido provocados pelas características psicométricas dos instrumentos de avaliação. Referimo-nos, em particular, à
variabilidade na percentagem de respostas que são requeridas para obter a pontuação
máxima nos diferentes testes. Por exemplo, o baixo resultado na Memória de Dígi-
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tos (que é comum ao grupo de controlo) pode ser devido ao facto da cotação máxima neste teste requerer um número muito elevado de respostas correctas (16-17 na
tabela de idade referente ao quadrimestre dos 8 A 4 M aos 8 A 7 M); o mesmo se
passa no teste de Aritmética, no qual a criança desta faixa etária terá de resolver
todos os problemas para atingir o topo (cf. Marques, 1970, 122). Esta hipótese configura-se mais pertinente, quando examinamos o perfil tipo de cada uma das amostras (sobredotados e controlo). Assim, ao observarmos o gráfico 7 ressaltam dois
perfis cognitivos muito semelhantes e com flutuações covariantes. O único dado
diferenciador que se destaca é a melhor performance das crianças sobredotadas em
todos os testes. A similitude dos desempenhos dos dois grupos é particularmente saliente na distribuição dos resultados mais baixos (Aritmética, Dígitos, Completamento de Gravuras e Código).
Por outro lado, e esta é a nossa convicção pessoal, julgamos que os resultados
também podem espelhar um outro artefacto metodológico, desta vez provocado pelas condições de aplicação dos testes de inteligência. Ou seja, na avaliação dos testes
em que a performance se apresenta mais baixa é introduzido o factor velocidade. E
essa norma penalizará fundamentalmente as crianças sobredotadas, porque viola o
seu estilo preferido de abordagem dos problemas, normalmente pautado pela reflexividade. Dito de outro modo, as restrições temporais, impedem uma abordagem
estratégica da tarefa e isso reflectir-se-á negativamente em todos os sujeitos, e muito
particularmente nas crianças sobredotadas, ao reduzir o seu nível de motivação ou
aumentar a sua ansiedade. No caso vertente desta investigação, os dados recolhidos
pela observação comportamental dos sujeitos, fornecem algum suporte a esta hipótese. De facto, principalmente no teste de Aritmética, observou-se, com alguma frequência, uma grande ansiedade momentânea na criança, que terá bloqueado o seu
desempenho. No âmbito desta hipótese, os baixos resultados alcançados pelas crianças sobredotadas nos testes de resistência à distracção, não podem ser interpretados
como um défice de competências nesse domínio, antes acusam os efeitos nefastos
causados pelas condições de aplicação do teste, que lhes negam a possibilidade de
utilizarem um comportamento reflexivo e estratégico. A confirmarem-se estas “suspeitas”, impõem-se modificações na avaliação psicológica destas crianças que, preferencialmente, deve ser efectuada sem constrangimentos temporais.
Atendendo às razões enunciadas, a análise do perfil obtido na WISC deverá
ser considerado critério insuficiente para atribuir especificidade ao funcionamento
cognitivo da criança sobredotada.
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3. Análise dos resultados nas MPCR
3.1. Comparação dos resultados globais nas duas aplicações
Nos quadros 57 e 58 são apresentados os resultados das duas amostras, primeiro de acordo com as instruções de estandardização, em seguida, com recurso às
verbalizações relativas às estratégias de resposta. Na primeira situação, observamos
que as crianças identificadas como sobredotadas apresentam uma performance
significativamente superior (32.6 versus 30.1): F(1, 96)= 12.19, p= 0.0007).

Quadro 57 - Resultados nas MPCR de acordo com as instruções de estandardização

Média
Sobredotados
Controlo

32.6
30.1

D.P.

P

2.6
3.6

0.0007

Relativamente ao comportamento dos resultados na segunda aplicação, assistimos a um aumento significativo da performance geral. Assim, no grupo dos sobredotados os resultados sofrem um aumento médio de 1.2 pontos (F (1,30)=7.221, p=
0.0001), enquanto no grupo de controlo esse crescimento é de 2.1 pontos (F (1,66)=
5.551, p= 0.0001). Em ambos os casos os ganhos alcançados têm significado estatístico, tal como o demonstra a aplicação da Anova para medidas repetidas. São ainda
de salientar os ganhos mais significativos no grupo de controlo, que quase permitem
um processo de nivelamento dos desempenhos dos dois grupos, embora a diferença
de médias entre as duas amostras ainda atinja o limiar da significância estatística:
F(1,96)= 5.349, p= 0.0229.

Quadro 58 - Resultados nas MPCR com recurso às verbalizações relativas às estratégias de resposta

Média
Sobredotados
Controlo

33.8
32.2

D.P.

P

2.5
3.5

0.0229

Esta tendência para um aumento mais significativo dos resultados nos grupos
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de menor aptidão, já tinha sido observada anteriormente num estudo efectuado por
Simões (1994), aplicando a mesma metodologia a dois grupos de crianças com e
sem dificuldades de aprendizagem. Nessa investigação, observaram-se ganhos mais
acentuados no grupo com dificuldades de aprendizagem. Uma interpretação possível
para estes resultados poderá encontrar-se no conceito de zona de desenvolvimento
próximo de Vygotsky (1986). Ou seja, nas condições tradicionais da avaliação psicométrica os sujeitos de menor aptidão são subavaliados devido à ausência de condições óptimas para a realização do teste ou por carência de estratégias cognitivas
mediadoras capazes de optimizarem o seu potencial. Essa falta de “mediadores”
facilitadores não será tão notada nos grupos de aptidão mais elevada, pois recorrem
a essas estratégias (conscientemente ou não) sem haver necessidade de as provocar.
No caso particular dos nossos resultados, os menores ganhos observados na
amostra dos sobredotados, poderão denunciar a sua maior capacidade para utilizarem espontâneamente estratégias de auto-regulação, que, hipoteticamente, poderão
constituir-se como auxiliares preciosos do seu funcionamento cognitivo, sendo capazes de conduzirem à eficiência excepcional. Neste contexto, a passagem da 1ª para
a 2ª situação experimental, caracterizada pela introdução de mediadores verbais, não
produziu efeitos tão notáveis no grupo dos sobredotados pois, anteriormente, já tinham recorrido a essas estratégias, sem que tivesse havido necessidade de serem
induzidas por um agente externo (condições de aplicação). Por conseguinte, os sobredotadados utilizam deliberadamente estratégias de auto-regulação, enquanto os
sujeitos do grupo de controlo revelam uma deficiência na produção dessas estratégias. Resultados semelhantes foram obtidos por Runco (1986a), ao comparar as performances de dois grupos de estudantes (sobredotados versus regulares) em testes de
pensamento divergente e em condições de aplicação distintas (aplicação de acordo
com as normas de aferição versus aplicação com instruções adicionais). Na opinião
de Runco, esse resultado indica que as crianças sobredotadas utilizam estratégias de
resolução de problemas diferentes das crianças regulares.
Todavia, é possível encontrar outras explicações alternativas para os resultados alcançados. Por exemplo, os sobredotados não apresentaram ganhos tão notáveis
da 1ª para a 2ª situação experimental, pelo simples facto de que o tecto do teste não
lhes permitiu um aumento substancial. Ou seja, os seus resultados na 1ª condição
experimental já eram muito elevados (a variarem entre um mínimo de 28 pontos e
um máximo de 36 pontos, com 29% dos sujeitos a apresentarem pontuações superiores ou iguais a 35) e, desse modo, o efeito ascendente nunca poderia ser tão assinalável.
Numa tentativa de esclarecermos este problema, vamos comparar novamente
ambas as amostras, mas delimitando a análise aos sujeitos cujos resultados são infe-
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riores ou iguais ao percentil 95 e que, teoricamente, têm mais possibilidades de melhorar a sua performance sem serem impedidos pelo tecto do teste. No entanto, o
número reduzido de crianças sobredotadas nestas condições (apenas sete), limita
notoriamente as ilações que se possam extrair. Mesmo assim, apresentamos os resultados no quadro 59.

Quadro 59 - Resultados nas MPCR em dois grupos com resultados perc. 95

Média
Sobredotados (n=7)
Controlo (n=40)

29.4
28.1

D.P.
(30.3)
(30.8)

0.8
3.0

P
(2.1)
(3.7)

0.2841
0.4796

Nota: Entre parêntesis encontram-se os resultados relativos à 2ª aplicação.

Nele se confirma que as crianças dos dois grupos melhoram o seu desempenho na 2ª situação experimental. Todavia, as crianças sobredotadas, com o
nível de aptidão semelhante ao das crianças do grupo de controlo, retiram menos
ganhos da utilização dos mediadores verbais (0.9 versus 2.7), confirmando o resultado anterior e denunciando, provavelmente, que os sobredotados já antes tinham
recorrido activamente aos medidadores verbais, pelo que o seu uso induzido, não
beneficia significativamente o seu desempenho (cf. Davidson e Sternberg, 1984;
Davidson, 1986; Gaultney et al. 1996). Este resultado converge parcialmente com os
dados obtidos na investigação de Gaultney et al. (estudo 2, op. Cit.). Na verdade,
esses investigadores verificaram que as crianças sobredotadas, numa tarefa de memorização de palavras executada em diferentes ensaios, implementaram imediatamente estratégias de resolução, ao passo que as crianças regulares as foram estabelecendo gradualmente ao longo das sucessivas provas. Na opinião dos autores este
resultado reflecte a superioridade metacognitiva dos sobredotados.
Encorajados por estes resultados, que nos levam a supor um modo de funcionamento cognitivo diferenciado por parte das crianças sobredotadas, vamos analisar
as suas estratégias de resposta às MPCR e compará-las com as utilizadas pelo grupo
de controlo.

3.2. A análise das estratégias
Tal como já referimos anteriormente, a categorização das estratégias foi feita
de acordo com a classificação apresentada por Simões (1994).
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No quadro 60 indicam-se os resultados relativos ao número total das estratégias identificadas; número global de respostas em que não foi possível identificar
uma estratégia; e distribuição das respostas pelas diferentes categorias.
Em primeiro lugar, observamos que, nas duas amostras, todas as respostas
são enquadradas nas categorizações previamente definidas na tipologia criada por
Simões. Este resultado, embora incipiente, poderá significar que o repertório estratégico das crianças sobredotadas é idêntico ao das crianças da amostra de controlo:
ambos os grupos recorrem ao mesmo leque de estratégias e esse comportamento
poderá denunciar a ausência de diferenças estruturais na cognição da criança sobredotada.
Quadro 60 - Análise da distribuição das estratégias nos dois grupos

Total
Não identificadas
Analítica
Gestáltica
Decomposição
Eliminação de hipóteses
Repetição
Pesquisa de relações
Procura de compreensão

Sobredotados
Média
D.P.

Controlo
Média
D.P.

32.90
2.97
8.97
21.16
0.16
2.58
0.13
0.03
0.03

30.50
5.49
6.76
20.73
0.33
2.46
0.18
0.02
0.05

3.50
3.57
4.62
6.94
0.45
5.51
0.72
0.18
0.18

7.50
7.48
4.90
8.97
0.94
6.32
1.24
0.12
0.27

P
0.0932
0.0777
0.0398
0.8139
0.3522
0.9290
0.8353
0.5771
0.8156

No que concerne ao número total das estratégias usadas por cada um dos
grupos, verificamos que nas crianças sobredotadas se identifica um número mais
elevado de estratégias (32.9 versus 30.5). Este resultado poderá indicar que as crianças sobredotadas apresentam capacidades metacognitivas mais elevadas ou, simplesmente, poderá reflectir competências linguísticas mais desenvolvidas que lhes
propiciam uma exposição mais “inteligível” dos seus procedimentos. Porém, a diferença encontrada não é suficiente para atingir o limiar da significância estatística: (F
(1, 96)= 2.875, P= 0.0932).
Relativamente ao número de estratégias não identificadas, invertem-se, naturalmente, as posições; mais uma vez, a diferença não tem valor matemático: F (1,
96)= 2.964, P= 0.0777.
Os dois resultados sugerem que as crianças sobredotadas apresentam um
maior conhecimento dos procedimentos cognitivos utilizados na resolução de uma
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tarefa. No entanto, as pequenas diferenças observadas não permitem concluir que as
crianças sobredotadas apresentem um funcionamento metacognitivo superior, pelo
menos nas situações em que esse comportamento é induzido por um agente externo.
Relativamente à frequência com que as estratégias são utilizadas, em ambas
as amostras constatamos o predomínio das estratégias gestálticas10 logo seguida das
estratégias analíticas. A estratégia de eliminação de hipóteses assume a terceira posição, e as restantes categorias desempenham nítidamente um papel residual11.
Analisando a distribuição dos resultados pelas duas amostras, verificamos
que os sobredotados apresentam um número médio de respostas mais elevado nas
categorias analítica (8.97 versus 6.76), gestáltica (21.16 versus 20.73) e na estratégia
de eliminação de hipóteses (2.58 versus 2.46). As restantes categorias aparecem com
mais frequência no grupo de controlo, destacando-se, entre elas, a estratégia de decomposição.
A aplicação da análise da variância demonstra que a amostra dos sobredotados apenas se distingue, da amostra de controlo, pelo uso mais frequente de
estratégias analíticas: F (1, 96)= 4.346, P= 0.0398. Tal facto poderá indicar que as
crianças sobredotadas tendem, com mais frequência, a representar os problemas
através de princípios gerais (inferências e abstracção), recorrendo ao emprego de
operações formais ou lógicas e negligenciando, mais frequentemente, os aspectos
perceptivos da tarefa. Por sua vez, os sujeitos do grupo de controlo utilizam mais
repetidamente à estratégia gestáltica, analisando os problemas numa correspondência literal que privilegia elementos como a côr, a proximidade e a configuração da
matriz. Refira-se que esta dicotomia também foi encontrada por Chi et al. (1981)
numa investigação em que se comparam sujeitos peritos com principiantes.
Porém, a análise anterior não nos permite clarificar se as diferenças encontradas entre as duas amostras são devidas ao nível de aptidão ou à preferência por
um determinado tipo de estratégia. Como afirma Simões “(…) a utilização de diferentes estratégias pode ser consequência de, pelo menos, três variáveis, as quais
são por vezes difíceis de distinguir. Temos, por um lado, o nível de complexidade da
tarefa (nível de dificuldade dos itens (…)); em segundo lugar, a escolha ou preferência por uma estratégia e, finalmente, as aptidões (encontramos aqui a questão de
saber em que medida o resultado é o efeito da utilização de uma estratégia ou é,
sobretudo, a consequência de uma aptidão — se é que é possível proceder a tal distinção)” (Simões, 1994, 416). Isto é, no caso vertente da nossa investigação, o em10 Obviamente sugestionadas pela natureza dos estímulos. Trata-se de um teste que apresenta
uma dimensão perceptivo-viso-espacial muito acentuada.
11 Os resultados encontrados por Simões (1994) estratificam as estratégias de modo muito semelhante, a saber: gestáltica, analítica, eliminação de hipóteses, pesquisa de relações, repetição, decomposição, procura de compreensão.
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prego mais frequente das estratégias analíticas, por parte das crianças sobredotadas,
tanto pode significar a sua preferência pelo emprego dessas estratégias, revelando
um modo particular de funcionamento cognitivo, como pode traduzir uma diferença
de aptidões entre os dois grupos. Nesta última hipótese, as crianças sobredotadas
utilizam mais estratégias analíticas, porque resolvem eficazmente um número mais
elevado de problemas (manifestam uma aptidão superior), nomeadamente os itens 8,
9, 10, 11 e 12 da série B, cuja solução correcta apela para o uso desse tipo de estratégia.
Quadro 61 - Análise das estratégias em dois grupos com o mesmo desempenho global

Total
Não identificadas
Analítica
Gestáltica
Decomposição
Eliminação de hipóteses
Repetição
Pesquisa de relações
Procura de compreensão

Sobredotados
Média
D.P.

Média

D.P.

P

33.14
2.73
10.76
19.91
0.18
2.46
0.00
0.05
0.05

31.78
4.25
9.91
19.28
0.53
3.00
—
—
0.03

5.12
5.12
4.45
7.90
1.24
6.08
—
—
0.18

0.1279
0.0761
0.0390
0.8304
0.7110
0.1784
—
0.5745
0.9592

3.72
3.77
4.16
5.65
0.50
4.64
—
0.21
0.21

Controlo

Numa tentativa de neutralizar o efeito aptidão, e clarificar se a preferência
das crianças sobredotadas pelo uso de determinada estratégia, configura um modo
de funcionamento cognitivo específico, que é independente da sua aptidão para resolver as MPCR, seleccionámos dois grupos com o mesmo nível de aptidão (percentil 99) e com idades equivalentes (µ= 318, p= 0.5495). O primeiro é constítuido por
22 crianças sobredotadas, com uma média de idade de 8 anos e 6 meses; o segundo,
agrupa 32 crianças do grupo de controlo com média de idade igual a 8 anos e 9 meses.
Os resultados são apresentados no quadro 61. Novamente, verificamos que as
crianças identificadas como sobredotadas recorrem a um maior número global de
estratégias (33.1 versus 31.8), embora a diferença não tenha valor estatístico (µ=
841, p= 0.1279). A estratégia gestáltica continua a ser dominante nas duas amostras,
logo seguida pela estratégia analítica. Confirma-se que as crianças sobredotadas
utilizam mais frequentemente as estratégias analíticas (µ= 740.5, p= 0.039) e que, tal
facto, parece não ser devido ao nível de aptidão (já que os grupos foram homogenei-
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zados quanto a essa variável), mas sim reflectir um modo específico de abordar os
problemas.
Relativamente à distribuição do uso diferenciado de estratégias nos itens fáceis
e difíceis, observamos um comportamento muito semelhante nos dois grupos (cf.
Quadro 62 e 63), assistindo-se à mesma ordenação das estratégias.
Na resolução dos itens fáceis, as crianças dos dois grupos recorrem massivamente à estratégia gestáltica; em segundo lugar utilizam a estratégia de eliminação de hipóteses, e só depois é que aparece a estratégia analítica. As diferenças observadas nos valores médios dos dois grupos são irrelevantes do ponto de vista estatístico, tendo-se registado, contudo, um elemento quase imperceptível, mas que pode
orientar investigações futuras. Referimo-nos ao facto das crianças sobredotadas,
quando comparadas com as do grupo de controlo, utilizarem um maior número de
estratégias gestálticas (6.3 versus 5.8) e um menor número de estratégias analíticas
(0.5 versus 0.6). Este resultado poderá indiciar que as crianças sobredotadas operam
num sistema de funcionamento cognitivo mais económico, pois nos itens fáceis, que
podem ser resolvidos pelo algoritmo gestáltico (Simões, 1994), recorrem com mais
frequência à estratégia gestáltica, sem dispenderem “energia” em soluções engenhosas, mas desnecessárias. Evidentemente, que é uma hipótese provocatoriamente especulativa, que por agora não recebe confirmação experimental.
Quadro 62 - Análise das estratégias no conjunto dos itens fáceis

Sobredotados
Média
D.P.
Analítica
Gestáltica
Decomposição
Eliminação de hipóteses
Repetição
Pesquisa de relações
Procura de compreensão

0.48
6.29
0.03
0.68
0.03
—
—

0.81
2.04
0.18
1.56
0.02
—
—

Controlo
Média
0.60
5.84
0.06
0.67
0.03
—
—

D.P.

P

1.02
2.33
0.30
1.57
0.24
—
—

0.5874
0.3533
0.6343
0.9865
0.9610
—
—

No que diz respeito à resolução dos itens difíceis (cf. Quadro 63), constatamos uma disposição semelhante na distribuição das estratégias: analítica, gestáltica e de eliminação de hipóteses.
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Quadro 63 - Análise das estratégias no conjunto dos itens difíceis

Sobredotados
Média
D.P.
Analítica
Gestáltica
Decomposição
Eliminação de hipóteses
Repetição
Pesquisa de relações
Procura de compreensão

4.55
1.94
0.07
0.16
0.13
—
—

2.41
1.67
0.36
0.52
0.72
—
—

Controlo
Média
D.P.
3.25
2.46
0.27
0.40
0.10
—
0.02

2.70
2.31
0.03
1.48
0.65
—
0.12

P
0.0246
0.2579
0.7639
0.3792
0.8674
—
0.4992

Todavia, o grupo das crianças sobredotadas recorre com mais frequência à
estratégia analítica (4.5 versus 3.2) e a diferença observada assume valor estatístico:
F (1, 96)= 5.212, p= 0.0246. Essa diferença desaparece quando anulamos o efeito da
variável aptidão. É isso que se observa pela leitura do quadro 64, no qual se comparam as estratégias utilizadas pelas crianças sobredotadas (n= 22) e pelas crianças da
amostra de controlo (n= 32) com o mesmo nível de desempenho.
Quadro 64 - Análise das estratégias no conjunto dos itens difíceis nos grupos com o mesmo nível de aptidão

Sobredotado
Média
D.P.
Analítica
Gestáltica
Decomposição
Eliminação de hipóteses
Repetição
Pesquisa de relações
Procura de compreensão

5.23
1.41
0.09
0.14
—
—
—

2.18
1.01
0.43
0.47
—
—
—

Controlo
Média
4.72
1.53
0.09
0.31
—
—
0.03

D.P.

P

2.25
1.08
0.39
0.86
—
—
0.18

0.4321
0.7192
0.8073
0.6283
—
—
0.4070

Concluindo, os resultados relativos à distribuição das estratégias nos itens fáceis e nos itens difíceis demonstram, sobretudo, que o emprego de determinada estratégia é condicionado pelo tipo de problema e que as crianças, de ambas as amostras, revelam flexibilidade cognitiva capaz de se ajustar a essas variações. Ou seja,
as crianças das duas amostras não fazem uso indiscriminado dos diferentes tipos de
estratégias, independentemente da natureza do problema, pois nos itens fáceis os
sujeitos recorrem massivamente à estratégia gestáltica, e nos itens difíceis adoptam
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uma estratégia analítica. Em contrapartida, há pequenas diferenças nos resultados
que sugerem um modo de funcionamento cognitivo mais económico no grupo dos
sobredotados, mas estão muito longe de atingir um valor com significado estatístico.

3.3. Os tempos de resolução
No quadro 65, indicam-se os resultados relativos aos tempos médios dispendidos pelas crianças das duas amostras. Temos como referência os tempos gastos na
1ª série (Matrizes aplicadas segundo as condições da estandardização) e analisamos
quatro variáveis: o total do tempo no conjunto dos 36 itens e os tempos parciais na
série A, AB e B. O tempo é expresso em segundos.
Quadro 65 - Tempo dispendido na resolução das MPCR

Tempo total
Série A
Série AB
Série B

Sobredotados
Média
D.P.

Controlo
Média
D.P.

314.2
94.7
106.3
114.1

354.6
104.8
125.1
126.4

70.3
25.3
30.2
26.9

118.0
42.1
45.9
45.9

P
0.0807
0.2235
0.0393
0.1698

No que se refere ao conjunto dos itens, verificamos que os sobredotados são
mais velozes na resolução dos problemas, pois requerem, em média, menos 40 segundos para solucionar os 36 itens do teste (314.2 versus 354.6 segundos). Como
noutras situações, essa diferença não tem valor estatístico (F(1,96)= 3.116, p=
0.0807).
Analisando os tempos parciais, por séries, constatamos a maior velocidade do
grupo das crianças sobredotadas em todas as séries: na série A o diferencial é de 10
segundos; na série AB é de 19 segundos; na série B é de 12 segundos. Porém, a única diferença com significado estatístico encontra-se na série AB: F (1, 96)= 4.366,
p= 0.0393.
Os resultados parecem confirmar que a velocidade não é a característica mais
relevante das crianças sobredotadas, dando razão a Sparrow e Gurland quando afirmam: “Speed of processing is not necessarily a hallmark of high intelligence” (Sparrow e Gurland, 1998, 67). Ficam por justificar as variações observadas nos resultados das três séries. Ou seja, porque é que na série A a diferença é inexpressiva; na
série AB é significativa; e na série B deixa novamente de ter significado? Uma pos-
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sível explicação para esta ocorrência poderá residir nas características dos itens que
constituem as três séries. Nomeadamente, na natureza diferenciada dos itens da série
B, sobretudo a partir do item 8.
O que eventualmente aconteceu é que na série A as crianças foram confrontadas com uma tarefa nova à qual tiveram de se adaptar, aprendendo as regras impostas pelo jogo. Nesta série o tempo dispendido medirá essencialmente a capacidade de aprendizagem do sujeito. Na série AB, as crianças já aprenderam a dominar a
tarefa ou já a automatizaram e a velocidade na resolução dos problemas reflecte a
eficiência nos processos de automatização. Na série B, sobretudo a partir do item 8,
a criança é obrigada a proceder a reajustamentos na análise do problema estabelecendo-se um novo ciclo de aprendizagem, em que se tem de reaprender a tarefa e
depois automatizá-la.
Dando crédito à nossa hipótese explicativa, poderemos afirmar que as crianças sobredotadas, na série A, aprenderam e automatizaram mais facilmente as operações necessárias à resolução dos problemas o que conduziu a uma maior rapidez
do desempenho na série AB. Na série B a sua vantagem é novamente reduzida, porque se confrontaram com uma nova tarefa que é necessário planificar mais uma vez.
Desta forma, os resultados são convergentes com as investigações de Sternberg
(1977, 1986), Planche (1985), Shore e Lazar (1996), e sugerem que as crianças sobredotadas apresentam processos de auto-regulação diferentes das outras crianças,
pois gastam mais tempo no planeamento da tarefa, gastam menos tempo na sua execução, e o total do tempo dispendido também será menor. Este resultado poderá ser
interpretado no sentido de que as crianças sobredotadas apresentam processos de
auto-regulação (planeamento da tarefa) diferentes das crianças regulares.
Quadro 66 - Tempo dispendido nas MPCR nos grupos com o mesmo nível de aptidão

Tempo total
Série A
Série AB
Série B

Sobredotados
Média
D.P.

Média

D.P.

P

312.7
93.6
103.9
113.4

363.2
102.8
127.1
137.1

124.5
38.5
44.2
54.1

0.2178
0.5434
0.0496
0.1235

70.3
25.0
30.8
27.1

Controlo

Os resultados expostos no quadro 66, no qual se comparam, novamente, os
tempos de resolução das MPCR, mas agora com dois grupos que apresentam o
mesmo desempenho global, reforçam os dados anteriores. Pois, verifica-se que as
crianças sobredotadas são sistematicamente mais rápidas, sendo-o particularmente
na série AB.
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Resumindo, a análise do tempo dispendido na resolução das MPCR sugere
que a característica mais distintiva das crianças sobredotadas não se encontra na
velocidade com que resolvem os problemas, mas sim na forma como os abordam
(caracterizada pela reflexividade). Ou seja, na presença de uma tarefa nova (série
A), as crianças sobredotadas embora apresentem tempos de resolução mais rápidos
não revelam diferenças com significado estatístico comparativamente ao grupo de
controlo. No entanto, a diferença entre os dois grupos aumenta quando se trata de
resolver uma tarefa com a qual foram previamente familiarizados (série AB). Nesta
situação, as crianças sobredotadas resolvem os problemas mais rapidamente, evidenciando a sua maior capacidade na automatização das tarefas. Na resposta à novidade (série B) mostram-se outra vez mais reflexivas.

4. Conclusões
Os dados decorrentes desta investigação, permitem-nos as seguintes conclusões:
1-

O perfil de desenvolvimento cognitivo das crianças sobredotadas, sugerido pela WISC, caracteriza-se pela presença de algumas irregularidades, nas quais se destacam a excelência nas competências verbais e a mediania em tarefas predominantemente perceptivo-motoras e
que envolvem o factor velocidade. No entanto, este perfil não é comum
a todas as crianças sobredotadas, tendo-se observado perfis individuais
diversificados;

2-

A comparação dos resultados globais em duas condições de aplicação
distintas (ponto 3.1), e a análise dos tempos de resolução das MPCR
(ponto 3.3), sugerem que as crianças sobredotadas recorrem mais frequentemente a estratégias de auto-regulação. Nomeadamente, utilizam
espontâneamente um maior número de estratégias de mediação verbal
(pois verificamos que na amostra dos sobredotados, a passagem da 1ª
para a 2ª situação experimental — esta caracterizada pela introdução de
mediadores verbais — não produz ganhos tão significativos) e apresentam maior reflexividade na abordagem das tarefas (planificação). Por
seu turno, a distribuição dos resultados na WISC, também podem pronunciar uma abordagem mais estratégica da tarefa, pautada pela reflexividade, ao constatarmos que os sobredotados apresentam piores desempenhos nos testes cronometradas (especialmente na Aritmética e na
Memória de Dígitos);

3-

Não obtivemos provas suficientes para afirmar que as crianças sobredotadas são mais velozes no tratamento da informação Todavia, os
resultados obtidos nas MPCR (análise dos tempos) e nos testes crono-
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metrados da WISC, permitem-nos afirmar que a velocidade no tratamento da informação não é a sua característica mais saliente.
4-

A análise das estratégias empregues na resolução das MPCR, demonstra
que as crianças sobredotadas recorrem a um leque de estratégias idêntico ao das crianças regulares, sugerindo a presença de estruturas cognitivas similares nos dois grupos. Mesmo assim, o facto das crianças sobredotadas utilizarem com mais frequência as estratégias analíticas e mostrarem-se mais reflexivas na abordagem da tarefa, indicam diferenças
nas modalidades de utilização dessas estruturas. Sobretudo, parecem
mobilizar com mais eficácia as suas estruturas cognitivas, recorrendo a
processos de ordem superior, que envolvem componentes mais abrangentes como, por exemplo, a motivação e o esforço (effortful functioning).
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Capítulo 7
Estudo 4: A criatividade na sobredotação intelectual

“I think smart and gifted are totally different.
Being smart is just being able to answer questions and answer dates. Being gifted means
you have an imagination and spirit and you
are able to think creatively.”(afirmação de
uma rapariga sobredotada de 10 anos, in Delisle, 1987, 2)

Introdução
Habitualmente, o papel da criatividade na sobredotação é equacionado de
dois modos distintos: 1) elemento integrante da sobredotação; 2) tipo específico de
sobredotação.
Na primeira corrente incluem-se, entre outros, Renzulli (cf. cap. 1); Cropley
(1992); Runco e Sakamoto (1993). Para estes investigadores, o “verdadeiro” sobredotado é aquele que combina inteligência e criatividade elevadas. Ou seja, a presença isolada de um QI superior (inteligência) não legitima o epíteto de sobredotado.
Runco e Sakamoto (op. cit) são peremptórios quando afirmam: “Our view is that all
truly gifted children are creative” (Runco e Sakamoto, op. cit., 10). Cropley (ibidem), embora orientado pelo mesmo princípio, assume uma posição menos radical,
defendendo que é a presença dos dois atributos que potencia uma performance mais
brilhante, inclusivé um rendimento escolar mais elevado. A propósito, enuncia os
resultados da sua investigação de 1967, na qual verifica que os alunos muito inteli-
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gentes mas pouco criativos, embora alcancem bons resultados escolares, são sistematicamente ultrapassados por aqueles que conseguem combinar a criatividade com
a inteligência elevada. Diz, ainda, que essa superioridade aumenta à medida que se
progride para os graus de ensino mais avançados. O mesmo autor menciona um conjunto alargado de investigações que conduzem a resultados semelhantes e conclui:
“High achievement depended upon a combination of conventional abilities (good
memory, logical thinking, knowledge of facts, accuracy, etc.) and creative habilities
(generating ideas, recognizing alternative possibilities, seeing unexpected combinations, having the courage to try the unusual, and so on)”(Cropley, 1992, 9). Uma
prova adicional para esta tese encontra-se nas investigações com adultos eminentes
(escritores, cientistas, matemáticos), ao demonstrar-se que as suas performances
criativas também se traduzem em resultados elevados nos testes de inteligência (QI).
De um modo geral, pensamos que este princípio teórico é facilmente aceite pela sociedade, pois enquadra-se no nosso sistema de representações acerca da criatividade
e da sobredotação. Isto é, todos reconhecemos, pelo menos implicitamente, que a
criatividade constitui a manifestação mais elevada da performance intelectual e,
nesse sentido, o sobredotado (como protótipo da pessoa inteligente) deverá ser sempre criativo.
Na segunda corrente, inscrevem-se Milgram (1989, 1991, 1994), Feldhusen e
Treffinger (1985). São investigadores que reconhecem autonomia aos dois conceitos
(criatividade e inteligência), e diferenciam dois tipos independentes de sobredotação: criativa e intelectual. Os argumentos que suportam esta posição, podemos encontrá-los, por exemplo, nos casos de alguns dos inventores estudados no Instituto
de Berkley, cujos QIs eram inferiores a 70, mas apresentavam grande criatividade
(Piirto, 1994, citado por Winner, 1996). Por outro lado, também são conhecidos numerosos casos de crianças com QIs muito elevados, que alcançam um rendimento
escolar excelente (e por esse motivo são consideradas muito inteligentes ou sobredotadas), sem que apresentem criatividade assinalável (Siegler e Kotovsky, 1986).
Em nossa opinião, as duas perspectivas ajustam-se a um modelo da sobredotação na idade adulta, mas revelam-se inadequadas como abordagem metodológica frutífera para investigar o comportamento sobredotado na infância. Consideramos que nesta fase do desenvolvimento a criatividade é uma “aptidão”extremamente fluida e de difícil mensuração, que apenas pode ser identificada
com a exploração sem limites, a capacidade de avançar em operações lúdicas para lá
do contexto (Gardner, 1995; Wallace, 1993). Usando a terminologia de Maslow,
citado por Rouquette (1973), diremos que na criança apenas podemos encontrar uma
criatividade primária, espontânea e lúdica, sinónimo de imaginação que se opõe à
criatividade secundária (controlada, disciplinada e sem carácter lúdico). A sua men-
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suração restringe-se quase exclusivamente aos testes de pensamento criativo, sendo
amplamente conhecidas as limitações de que estes enfermam, quer em termos de
validade preditiva, quer em termos de validade interna. Atendendo a estas condicionantes, não nos parece legítimo operar a distinção proposta por Milgram, sob pena
de estarmos a identificar as crianças com base num conceito pouco definido e com
fraca ressonância do ponto de vista pedagógico; também pensamos que a imposição
feita por Renzulli (confluência dos dois factores) restringe demasiado, e desnecessariamente, o conceito de sobredotado.
Neste âmbito, entendemos que o uso de testes de criatividade na avaliação
psicológica das crianças sobredotadas, deve assumir-se como uma prática corrente,
mas tendo apenas uma função de complementaridade. Quer isto dizer, que os resultados obtidos nesse domínio nunca devem funcionar como critério de identificação
ou de exclusão, limitando o seu papel ao fornecimento de informações importantes
para a elaboração de um plano educativo ajustado às necessidades de cada caso.
Uma criança sobredotada que simultaneamente apresenta um bom desempenho em
testes de criatividade terá, provavelmente, necessidades educativas diferenciadas
daquela que só apresenta um QI elevado. Adicionalmente, o uso sistemático de testes de criatividade, nas investigações com crianças sobredotadas, também se reveste
de uma importância teórica, pois, em estudos longitudinais vai-nos permitir esclarecer as relações que a inteligência e a criatividade, na infância, estabelecem com
a sobredotação na idade adulta: qual destes dois critérios é o factor mais decisivo?
Definido o contexto teórico deste estudo, expômos os seus objectivos:
1-

Esclarecer o papel da criatividade na sobredotação intelectual, procurando saber se as crianças sobredotadas apresentam um desempenho
criativo mais elevado do que as crianças de QI regular;

2-

Testar as relações entre os resultados nos testes de QI e os resultados
nos testes de criatividade;

3-

Analisar as características psicométricas dos testes de criatividade.

Antes disso, tecemos algumas considerações acerca dos problemas inerentes
à definição do conceito de criatividade e abordamos as limitações associadas à sua
mensuração psicométrica.

1. As investigações no domínio da criatividade
A investigação psicológica da criatividade é ainda muito recente (Pereira,
1996), tendo adquirido uma dimensão considerável apenas nas décadas de 50 e 60,

CAPÍTULO 7 / Estudo 4: A criatividade na sobredotação intelectual

267

após o discurso de Guilford dirigido à American Psychological Association, em 5 de
Setembro de 1950 (Guilford, 1950). Nesse discurso, o autor dava conta da escassez
da investigação neste domínio (em 121000 títulos indexados no Psychological Abstracts, apenas 186 abordavam o tema da criatividade); referia a polivalência do conceito; e justificava a necessidade premente de se desenvolver esta área de investigação. Os apelos desse discurso, associados a factores conjunturais da sociedade norte-americana, nomeadamente a rivalidade soviética pela conquista do espaço, foram
decisivos para o desenvolvimento da investigação. O artigo de Rogers, em 1954, na
Review of General Semantic, intitulado Toward a theory of creativity; e a realização
da primeira conferência sobre a investigação no domínio da criatividade, organizada
por C. W. Taylor na Universidade norte-americana de Utah, são os primeiros sintomas dos efeitos positivos que o discurso de Guilford provoca, e constituem o prelúdio do dinamismo a que vamos assistir nas décadas seguintes.
Por sua vez, o facto da criatividade ser encarada como uma variável contínua,
presente em todos os indivíduos, que pode ser estimulada ou inibida, também acentua o dinamismo implementado nesta área de investigação. A criatividade deixa de
ser uma característica exclusiva das elites sobredotadas e assume um papel mais
“democrático”. É nessa sequência que nas décadas de 70 e 80 se procede à construção de programas (“packages”) de desenvolvimento da criatividade, que invadem as
escolas e as empresas, de tal forma que quase podemos falar de uma verdadeira “indústria de desenvolvimento de talentos”(cf. Costa, 1991).
Porém, o interesse crescente pela temática não se reflecte, como seria desejável, numa operacionalização mais eficaz dos conceitos, e as questões que se colocam
actualmente são recorrentes (Treffinger, Sortore e Cross, 1993): o que entendem os
psicólogos por criatividade? Referem-se à produtividade num contexto artístico ou
científico? Criatividade, originalidade e invenção constituem designações equivalentes? Criatividade é uma categoria de pensamento, um modo específico de resolver
problemas, ou é um atributo personalístico, um modo particular de sentir, de “sensibilidade”? A criatividade pressupõe o carácter funcional do produto (funcionalidade
= produtividade)?
Fazendo uma revisão da literatura, a primeira constatação que se nos oferece
é a polivalência e arbitrariedade do conceito, traduzida pela ausência de uma definição consensual: em 1978, Rieben já refere mais de uma centena; e em 1981 Barron e
Harrington falam de “diversas criatividades”(The varieties of creativity). Essa ambiguidade reflecte-se na diversidade de terminologias, que aparecem frequentemente
como expressões equivalentes: criatividade, pensamento divergente, resolução de
problemas, espírito crítico, originalidade, invenção. A este propósito, a afirmação de
Rouquette, produzida em 1973, ainda mantém alguma actualidade: “falar de criati-
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vidade, é frequentemente não designar nada, ou é designar a ausência de um conceito” (Rouquette, 1973, 13). Actualmente, o conhecimento gerado nesta área continua
disperso por diferentes domínios, de acordo com a abordagem seguida por cada investigador. Enquanto uns dão ênfase ao processo criativo, outros optam pelo estudo
do produto criativo, outros ainda pela análise da pessoa criativa, enquanto alguns
relevam o estudo do ambiente que favorece essa actividade (cf. Claridge, 1992).
Na multiplicidade de abordagens, julgamos poder distinguir duas grandes
correntes que, obviamente, comportam variações no seu seio: 1) criatividade identificada com pensamento divergente, que se manifesta na resolução de problemas; 2)
criatividade como sinónimo de invenção.
Se é legítimo falar em níveis de criatividade, diremos que no primeiro caso se
aborda o seu nível mais baixo, enquanto capacidade expressiva geral (por exemplo,
ser fluente, ter muitas ideias), relegando-se para segundo plano a qualidade do produto. Na investigação, buscam-se essencialmente princípios genéricos e simplistas
capazes de predizerem a criatividade nas suas manifestações mais elevadas. Metodologicamente, aposta-se nos testes de pensamento divergente ou criativo. Digamos
que é um modelo adaptado essencialmente à infância.
Na segunda corrente, a criatividade é encarada como um factor mais específico, que se exerce num determinado domínio (habitualmente faz-se a distinção entre
criação artística, literária e científica) e que conduz à invenção. Reconhece-se a singularidade e complexidade de cada pessoa criativa, adopta-se uma metodologia desenvolvimentista que refaz o percurso individual do caso a estudar (Wallace, 1993) e
toma-se como referência o adulto eminente. O percurso criativo não é unidireccional, apresentam-se diferentes alternativas e a previsibilidade de uma trajectória criativa é fraca.

1.1. A criatividade como processo de resolução de problemas:
pensamento divergente
Neste campo, a criatividade é encarada como um processo cognitivo que
permite ser receptivo aos problemas, identificar as dificuldades, gerar múltiplas possibilidades para um determinado problema, testar as diferentes hipóteses, saber comunicar os resultados. Desta forma, a criatividade é destituída de uma verdadeira
autonomia, sendo colocada no seio das funções cognitivas como um conceito fluído,
de que é necessário falar quando se aborda a cognição e, essencialmente, um dos
seus aspectos particulares: a resolução de problemas. Tal como a inteligência, a criatividade pode ser medida através de testes que, por oposição aos testes de inteligência (pensamento convergente), recebem a designação de testes de pensamento diver-
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gente ou testes de criatividade. Enquanto os primeiros exigem uma única solução, os
segundos permitem um leque diversificado de respostas. No entanto, como refere
Claridge (1992), a aptidão para pensar de forma divergente, só por si, não é garante
de criatividade. Isto é, o comportamento criativo só ocorre quando é combinado com
processos lógicos: “Divergent thinking may even bring us to psychosis, if not matched by logical processes”(Arieti, 1976, citado por Claridge, 1992, 341).
Guilford e Torrance constituem os marcos de referência. O primeiro com o
seu modelo multifactorial da estrutura da inteligência (SOI— Structure-of-intellect
model), aborda a criatividade como uma parte importante do pensamento divergente
ou da produção divergente e destaca a sua importância na estrutura da cognição humana (Baer, 1993; Gomes, 1975; Guilford, 1950; Wallach, 1993). Os 16 factores da
produção divergente propostos inicialmente, são posteriormente agrupados em quatro categorias: fluência, flexibilidade, originalidade e elaboração. Para medir o pensamento/produção divergente, Guilford propõe diferentes testes, entre os quais sobressaem os de fluência verbal (por exemplo, nomear palavras que começam por
uma determinada letra).
Torrance dá continuidade ao trabalho de Guilford ao não operar uma distinção inequívoca entre criatividade e resolução de problemas. Contrariamente a Guilford (que nunca apresentou uma definição de criatividade —cf. Gomes, 1975), Torrance apresenta a sua definição: “…a process of becoming sensitive to problems,
deficiencies, gaps in knowledge, missing elements, disharmonies, and so on; identifying the difficulty; searching for solutions, making guesses, or formulating hypotheses about the deficiencies; testing and retesting these hypotheses and possibly modifying and retesting them; and finally communicating the results”(Torrance, 1974,
8). Paralelamente a esta definição, também está presente a ideia de que a criatividade
é um processo que ocorre naturalmente no quotidiano, sendo provocada pela necessidade de diminuir a tensão que experienciamos quando nos confrontamos com algo
que não faz sentido ou que está incompleto. A possibilidade de “educar”e desenvolver a criatividade é também um princípio defendido por Torrance. Todavia, o seu
trabalho é sobretudo direccionado para o desenvolvimento de instrumentos de avaliação da criatividade e é nesse domínio que adquire maior notoriedade, nomeadamente com a bateria de Testes de Pensamento Criativo (TPCT). Testemunho dessa
popularidade é dado por Frasier em 1990, citado por Cramond (1994), ao referir que
os Testes de Pensamento Criativo de Torrance já tinham sido utilizados em mais de
2000 investigações e se encontravam traduzidos em 32 línguas. No mesmo sentido,
Torrance e Presbury, 1984, referidos por Baer (1993), mencionam que 75% dos estudos realizados sobre criatividade nas crianças e adolescentes, e 40% dos estudos
com adultos, envolveram os TPCT.
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Posteriormente, a assimilação da criatividade aos processos normais de resolução de problemas é defendida, de forma mais ou menos acentuada, por um conjunto alargado de investigadores. Por exemplo, Simon, 1985, citado por Csikszentmihalyi (1992), concebe a criatividade como um processo mais avançado de resolução de problemas. Ou seja, as diferenças são apenas quantitativas. Rieben (1978) e
Terrassier (1994), usam indiscriminadamente como expressões equivalentes o pensamento divergente e a criatividade. Outros autores, como Runco (1993) e Wallach
(1993), embora neguem a relação de identidade entre criatividade e resolução de
problemas (pensamento divergente), reconhecem que os testes de pensamento divergente podem constituir uma medida capaz de fazer uma estimativa adequada do pensamento criativo. A mesma posição é assumida, por Milgram e Hong (1994).

1.2. A criatividade como invenção
No seio desta corrente a criatividade não pode ser igualada às tarefas de resolução de problemas, porque a verdadeira essência do processo criativo (por exemplo,
uma descoberta científica) reside na capacidade de descobrir problemas: “The formulation of a problem is often more essential than its solution, which may be merely
a matter of mathematical or experimental skill. To raise new questions, new problems, to regarde old problems from a new angle, requires creative imagination and
marks real advances in science”(Einstein, 1938, in Csikszentmihalyi, 1992, 20).
Nesta afirmação reconhece-se a distinção, operada por Getzles em 1964, entre resolução de problemas que nos são apresentados e resolução de problemas que são descobertos1. Nos primeiros, o “conflito”(problema) é produzido por uma fonte externa,
é bem definido, e o método de resolução é conhecido por aquele que o coloca. No
segundo caso, há um “desiquilíbrio”interno, o problema ainda não está bem definido
ou formulado, e tanto a resolução como a solução são completamente desconhecidas. A criatividade define-se neste último pólo, e além das aptidões cognitivas
requer traços de personalidade e estilos de vida específicos.
Nesta perspectiva, reconhece-se a criatividade como um sistema complexo na
qual interagem o sujeito na sua globalidade (valores, interesses, aptidões e traços de
personalidade, concretamente: autonomia, auto-confiança, perseverança, espontâneidade, sensibilidade emocional, auto-estima, tolerância à frustração e à ambiguidade); a tarefa (domínio de expressão); e o contexto histórico e familiar que, com as
oportunidades que oferece, determina aquilo que se pode fazer. Sternberg e Lubart
(1993), operacionalizam esta perspectiva no seu “modelo interactivo”ao referirem
1 Esta terminologia encontra um equivalente na distinção feita por Sternberg (1985) entre problemas analíticos e problemas práticos.
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seis componentes da criatividade: processos intelectuais, conhecimento, estilos cognitivos, personalidade, motivação e meio.
Em termos metodológicos, os testes de pensamento criativo ou divergente
são substituídos por técnicas projectivas (por exemplo, o Rorschach); inventários de
personalidade (por exemplo, o MMPI); análise dos produtos criativos; reconstituição
biográfica e testemunhos directos dos sujeitos implicados; propõem-se formas de
avaliação com maior validade ecológica, apresentando-se problemas mais semelhantes aos que se encontram no dia a dia dos sujeitos. Por outro lado, a casuística de
investigação é, na maior parte dos casos, constituída por adultos de reconhecido mérito (Feldman, 1986; MacKinnon,1987; Albert e Runco, 1989; Harrington, 1990;
Montuori e Purser, 1995; Wallace, 1993).
Esta abordagem, mais “sistémica”foi iniciada na década de 60, designadamente por MacKinnon e Barron no Institute for Personality Assessment and
Research da Universidade de Berkeley. Porém, é nas décadas de 80 e 90 que assume
maior relevância com os trabalhos de Dudek et al. (1982, 1989 e 1991); Gardner
(1995); Helson (1992); Perkins, 1981 (in Albert e Runco, 1986); Piirto (1991); Runco (1986a); Shainess (1989); Simonton (1991, 1994). A maior parte da investigação
é unânime no reconhecimento de que os sujeitos criativos adoptam uma postura de
vida diferente da maioria das pessoas. Ou seja, entregam-se “apaixonadamente”ao
seu trabalho e definem claramente os seus objectivos; são inconformistas e sentem
necessidade de realizar coisas novas; são extremamente reflexivos nas suas actividades e avaliam com rigor a qualidade dos seus produtos; são egocêntricos. Albert e
Runco (1986) propõem um perfil de personalidade criativa: altamente individualista,
grande capacidade intelectual, “aberta”às experiências e aos impulsos, capacidade
em expressar quer os aspectos masculinos, quer os femininos, da sua personalidade.
Gardner (op. cit.) no sentido de reforçar a importância dos factores de personalidade
na criatividade destaca: a ambição, a tenacidade e o ignorar as críticas. Claridge
(1992) aponta os seguintes traços: radical, auto-suficiente, independente, distante
(aloof), céptico, boémio, frequentemente introvertido e muito aberto à experiência.
Helson (op. cit.) alude aos aspectos contraditórios da personalidade das pessoas criativas. Assim, a par das elevadas aspirações, independência, idealismo e investimento, encontram-se, também, uma auto-estima precária, necessidade de apoio, medo da
intimidade e teimosia.

2. Problemas inerentes à mensuração da criatividade
Há duas décadas, Petrosko (1978) equacionava o paradoxo da avaliação da
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criatividade, definindo-o como um problema irresolúvel ao procurarem-se meios
estandardizados de avaliação para um comportamento que na sua essência foge aos
padrões normativos. Neste sentido a avaliação da criatividade afigura-se como uma
tarefa dominada pela irredutibilidade (Pereira, 1996). Porém, tal facto não desencorajou a investigação, e disso são testemunho as diversas dezenas de instrumentos que
tentam avaliar a criatividade. Numa tentativa de sistematizar a informação referente
a esse processo, Hocevar e Bachelor (1989) distinguem sete procedimentos: testes
de pensamento divergente; inventários de atitudes e de interesses; inventários biográficos; nomeação de professores; avaliação de produtos; auto-registo de actividades e realizações criativas; estudo de pessoas eminentes. Ou seja, por um lado encontramos a metodologia psicométrica tradicional e por outro uma abordagem mais
contextual que recorre: às informações de terceiros (professores, colegas, pais); à
análise dos produtos ou de realizações concretas (feita por juízes, peritos no domínio); aos relatos introspectivos (testemunhos pessoais de grandes criadores); e à avaliação das características do meio social que favorecem a expressão da criatividade
(cf. Amabile, 1989; Mackinnon, 1987).

2.1. Os instrumentos de medida
Dentro da corrente psicométrica, mais tradicional e profícua na investigação,
encontramos os testes de pensamento divergente (ou testes de pensamento criativo),
nos quais as baterias de Torrance (Torrance Test of Creative Thinking) e a de Wallach e Kogan (Wallach and Kogan Divergent Thinking Test Battery), constituem os
marcos históricos que continuam a manter a liderança na investigação (cf. Milgram e
Dunn, 1993; Torrance, 1987). Ambas medem os quatro aspectos do pensamento
divergente (originalidade, fluência, flexibilidade e elaboração) e as tarefas propostas
são muito semelhantes, por exemplo: nomear novos usos para objectos comuns; inventariar problemas que se podem levantar numa determinada situação; fornecer
sugestões para melhorar ou aperfeiçoar um determinado objecto. A imposição de um
tempo limite à realização dos testes da bateria de Torrance é o elemento que mais a
diferencia da bateria de Wallach, constituindo simultaneamente um dos aspectos
mais criticáveis.
Menos utilizados, mas pertencendo à mesma corrente (muitas vezes quase representam formas paralelas dos testes de Torrance e Wallach), encontramos o
Tel-Aviv Creativity Test de R. Milgram e N. Milgram (cf. Milgram e Dunn, 1993;
Milgram e Hong, 1994); o Drawing Production Test of Creative Thinking, desenvolvido na Alemanha e citado por Runco (1993); e o Espressioni Test de Calvi,
1966, referido por Cropley (1992). Ainda neste domínio, Buchanan e Feldhusen
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(1991) mencionam o Test of Remote Association de Mednick, 1962; O Symbol Equivalence Test de Barron, 1968; o Creative Reasoning Test de Doolittle, 1989; e o
Creativity Assessment Packet de Frank Williams de 1986. Este último inclui três
instrumentos: Divergent Thinking (DT), Divergent Feeling (DF) e a Williams Scale
(WS). A primeira avalia a fluência, a flexibilidade, a originalidade e a elaboração; a
segunda contempla quatro áreas: curiosidade, imaginação, complexidade e gosto em
correr riscos (risk-taking); a WS é uma escala destinada a ser preenchida pelos pais
ou pelos professores.
Mais recentemente, e dentro de uma corrente mais “dinâmica”, Cropley
(1992) refere o Test for Creative Thinking — Drawing Production de Urban e Jellen,
1986; o Creative Functioning Test de Smith e Carlsson, 1989; e o Janusian Thinking
de Rothenberg, 1983.
Relativamente aos inventários de atitudes, de interesses e de características de
personalidade, mencionamos: o Group Inventory for Finding Creative Talent e o
Group Inventory for Finding Interests, de Davis e Rim, 1982, referidos por Alencar
(1996); o What kind of Person are you? de Torrance (1970); O Biographical Inventory of Creativity de Gallagher e Courtright (1986); o How do you Feel about Yourself de Williams, mencionado por Cohen e Ambrose (1993); a Barron-Welsh Art
Scale de Barron (1968); o Tel-Aviv Activities Inventory de Milgram, 1973, citado por
Milgram e Hong (1994); o Parental Evaluation of Children’s Creativity, construído
por Runco, 1989 (in Cropley, 1992). Em todos os inventários são contempladas
questões relativas à curiosidade, obediência, altruísmo, intuição, actividades de lazer
ou ocupação dos tempos livres.
Outros investigadores optam por testes não construídos específicamente para
o efeito. Por exemplo, Albert e Runco (1986) utilizam como medida de criatividade
o CPI (California Psychological Inventory de Gough, 1957), enquanto Dudek e
Chamberland-Bouhadana (1982) recorrem ao Rorschach.
Como exemplos de questionários para uso dos professores, referimos o
Teachers Evaluation of Creativity Sheet de Torrance, 1966; o Teachers’ Evaluation
of Students’ Creativity de Runco (1986); e a Scale for Rating Behavioral Characteristics of Superior Student de Renzulli et al. (1976, cf. o cap. 4).
No sentido de apurar a importância do contexto ambiental na realização criativa, há autores que preferem construir inventários biográficos e de análise do meio
familiar. Eis alguns exemplos: o Biographical Inventory of Creativity de Schaefer,
1970 (in Albert e Runco, 1986); e o Creative Environment Scales: Work Environment Inventory (Amabile, 1989).
Os resultados pouco satisfatórios, obtidos principalmente com os testes de
criatividade (em particular a sua fraca validade preditiva), têm impelido os investi-
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gadores para outra metodologia de avaliação, que se exerce sobre as realizações
concretas dos sujeitos (referência ao produto criativo), e que respeita a visão componencial do processo (Reis e Renzulli, 1991). Trata-se de uma perspectiva ecológica
ou interaccionista que recorre, principalmente, à análise do produto e apela ao parecer de juízes. Para reduzir a subjectividade dos avaliadores, Amabile (1983) propõe
que sejam salvaguardadas as seguintes condições: os juízes devem ter experiência no
domínio; devem estar de acordo quanto ao critério que define a resposta criativa;
devem trabalhar de modo independente; devem avaliar os produtos uns em relação
aos outros sem terem um padrão de referência absoluto.
A avaliação de produtos é particularmente importante no domínio da educação especial, quando se trata de analisar os efeitos dos programas de aprendizagem
criativa. No sentido de contornar a questão da subjectividade, constroem-se instrumentos de análise ou grelhas de leitura, que ajudam os juízes a apreciar a qualidade
da produção. Reis e Renzulli (1991) nomeiam seis escalas de avaliação de produtos:
The Student Product Rating Scale de Archambault e Gubbins, 1980; A Callahan’s
Product Evaluation Form, de Callahan, 1980; The Creative Product Analysis Matrix, de Bessemer e Treffinger, 1981; o CPAM adjective também construído por
Bessemer, em 1987; The Invention Evaluation Instrument, de Westberg, 1990; e o
Student Product Assessment Form (SPAF) de Reis e Renzulli, 1991. Relativamente
a esta última escala, referem estudos de fidelidade encorajadores: o acordo inter-avaliadores para as diferentes subescalas foi de 80 a 90%, e a fidelidade intra-corrector,
num intervalo de duas semanas, foi de 0.96.
Apesar de todos os cuidados metodológicos, no sentido de se apurarem as garantias do processo avaliativo, continuam a levantar-se grandes dificuldades ao estabelecimento de critérios objectivos capazes de avaliarem os produtos criativos: “The
assessment of creativity simply cannot be achieved by objective analysis alone. Some type of subjective assessment is required”(Amabile, 1983, 27).

2.2. Questões de fidelidade e validade
Neste domínio, uma das questões mais salientes refere-se aos coeficientes de
fidelidade muito baixos. Um grande número de autores (Alencar, 1996; Barron,
1955; Guilford, 1950; Rieben, 1978; Runco 1993) consideram que se trata de um
problema incontornável, pois faz parte da própria natureza da dimensão criativa. Isto
é, a criatividade, mais do que qualquer outra capacidade humana, está sujeita a “ciclos de produção”que tornam altamente improvável a possibilidade do mesmo indivíduo atingir performances semelhantes em dois momentos de avaliação diferentes.
Adicionalmente, revela-se extremamente vulnerável aos factores emocionais e moti-
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vacionais, o que também dificulta a estabilidade da medida. Só estas características
(labilidade e vulnerabilidade) é que podem explicar as disparidades nos coeficientes
de fidelidade encontrados por diferentes investigadores, com o mesmo instrumento.
É o caso dos estudos com o TPCT de Torrance, cujos coeficientes de fidelidade teste-reteste com intervalos de tempo semelhantes, são extremamente variáveis (cf.
Manual da aferição francesa, 1976, p.98 e 99).
Relativamente à validade de conteúdo, as críticas também são frequentes e
baseiam-se nas baixas intercorrelações que se observam entre as diferentes medidas
do mesmo teste (originalidade, fluência, flexibilidade e elaboração); e entre os diferentes testes da mesma bateria (Barron e Harrington, 1981; Rieben, 1978; Runco,
1993; Torrance, 1974). Na opinião dos construtores dos testes, tal facto não pode ser
apontado como problema ou limitação da validade interna dos instrumentos, antes
reflecte a multidimensionalidade da criatividade. Por seu turno, também consideram
que a criatividade do sujeito é condicionada pela tarefa ou pelo domínio de expressão em que se exerce, e por isso é previsível que os resultados variem em função de
itens específicos, sem que isso possa ser considerado sintoma da “fragilidade”do
instrumento de medida. Sendo assim, Michael e Bachelor, 1990, citados por Runco
(1993), entendem que as questões relativas ao aperfeiçoamento da validade de conteúdo, passam pela construção de testes de criatividade que respeitem o seu carácter
multidimensional: a criatividade pode ocorrer em quase todos os domínios, mas cada
pessoa tenderá a demonstrá-la numa área particular (escrita, arte, música, ciência,
etc.) ou num conjunto estrito de domínios muito interrelacionados. Pelo mesmo motivo, também não faz sentido construir testes gerais de criatividade, ou utilizar um
resultado obtido num teste particular, como indicador geral de criatividade (Torrance, 1974). Mediante estes argumentos, pensamos que a validade de conteúdo dos
testes de criatividade só poderá ser aperfeiçoada pela construção de testes circunscritos à avaliação de domínios específicos.
No que concerne à validade concorrente os resultados também não são satisfatórios: quando se tomam como referência as apreciações dos colegas ou dos professores, constatam-se baixas correlações (Runco, 1986; Mayfield, 1979; Cramond,
1994; cf., neste capítulo, a alínea 4.3.3); quando a medida de critério se baseia nas
realizações criativas que ocorrem no meio natural, os resultados não são mais animadores pois, na maior parte dos casos, continuam a verificar-se coeficientes de
correlação desprezíveis, embora existam excepções (cf. Barron e Harrington, 1981;
Gardner, 1995; Mackinnon, 1962; Milgram e Milgram, 1976; Runco, 1993). Todavia, estes resultados (nomeadamente os que tomam como critério a avaliação dos
colegas ou dos professores) tanto podem reflectir a fraca validade dos testes de criatividade, como podem traduzir a fragilidade das medidas de critério. Ou seja, as
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apreciações dos professores ou dos colegas não serão o melhor método para avaliar
a criatividade.
Os estudos referentes à questão da validade preditiva são diversificados e inconsistentes. Torrance, referido por Cramond (1994), estudou a validade preditiva
do TPCT em intervalos de 7 (1959-1966), 12 (1959-1971) e 22 anos (1959-1980).
No primeiro estudo verificou correlações com significado estatístico a oscilarem
entre 0.46 e 0.51; passados 12 anos as correlações obtidas foram semelhantes, mas
fez-se sentir o efeito da variável sexo, ao fixar a correlação em 0.59 para os homens
e 0.46 para as mulheres; no estudo de 1971, obtém um coeficiente de correlação de
0.63. Refira-se que os resultados moderadamente satisfatórios destas investigações
são condicionados pela metodologia utilizada, pois a variável critério foi construida
a partir das respostas dadas pelos sujeitos a um questionário, no qual se lhes pedia
para inventariarem a qualidade e a quantidade das suas produções criativas, bem
como as suas aspirações ou motivações criativas (ambições e projectos profissionais,
por exemplo).
As investigações de Hong e Milgram (1991); Milgram e Hong (1994), atestam, igualmente, a capacidade preditiva moderada dos testes de criatividade. No
estudo de 1991 verificam que a fluência ideativa é capaz de predizer a aptidão para
dar soluções originais a problemas laboratoriais. A investigação de 1994 (Milgram e
Hong, op. cit), conduzida num intervalo de 18 anos, robustece a capacidade preditiva dos testes de pensamento divergente (bateria de Wallach e Kogan) e de um inventário de criatividade (Tel-Aviv Activities Inventory). Os coeficientes de correlação
obtidos variaram entre 0.26 e 0.37, apresentam significado estatístico, e parecem
demonstrar que as medidas psicométricas do pensamento e da performance criativa
alcançadas na adolescência, são preditores eficazes das realizações adultas. Verificam, ainda, que a capacidade preditiva desses testes é superior à dos testes de inteligência ou das notas escolares.
Mais cépticos relativamente ao valor preditivo dos testes de pensamento divergente aparecem Anastasi (1982), Hocevar (1980) e Wallach (1993). Anastasi ao
abordar a validade preditiva dos Testes de Pensamento Criativo de Torrance conclui:
“evidence of relation between the Torrance tests and everyday-life criteria of creative achievement is meager”(Anastasi, op. Cit. 391). Hocevar (op. cit) também relativiza a capacidade preditiva destas medidas e, ironicamente, afirma que os testes de
inteligência prevêem a criatividade com igual nível de eficácia. Por seu turno, Wallach (1993) questiona a validade preditiva destas medidas e indica resultados de diversos estudos que apontam nesse sentido. A investigação de Kogan e Pankove,
1974, citados por Baer (1993), também nega qualquer valor preditivo aos testes de
pensamento divergente de Wallach e Kogan, ao verificarem a ausência de correla-
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ções entre os resultados do teste e as actividades e realizações desses sujeitos passados 7 anos.
Neste domínio, conclui-se que os testes de criatividade embora possam medir
a raridade ou originalidade das ideias de um sujeito em resposta a itens específicos,
não revelam, porém, a sua capacidade para fornecer soluções novas e facilmente
adaptadas a problemas concretos do quotidiano. Aliás, este problema não é descurado pelos autores dos próprios instrumentos, que não duvidam em afirmar que os
testes de pensamento divergente ainda não são capazes de medir a essência da criatividade: “A high degree of these abilities (usually designated as fluency, flexibility,
originality, and ability to sense deficiencies, elaborate and redefine) does not guarantee that the possessor will behave in a highly creative manner. A high level of
these abilities, however, increases a person’s chances of behaving creatively”(Torrance, 1974, 9).
Por último, na psicometria da criatividade há que repensar as questões que
reportam à situação de testing: administração em grupo ou individual; a índole das
instruções fornecidas aos sujeitos, que podem ser contraditórias com os processos
criativos; a cronometragem com tempo limite, que pode constranger a capacidade
criativa, pois sabe-se que numa fase inicial da produção há tendência para surgirem
respostas mais estereotipadas, e só posteriormente é que aparecem as respostas originais (Milgram e Hong, 1994).

3. Um estudo com os Testes de Pensamento Criativo
de Torrance
3.1. Apresentação do instrumento e metodologia
Para avaliar a criatividade recorremos à versão francesa do teste de Pensamento Criativo de Torrance (expressão figurativa- forma A), pois é o instrumento
mais referenciado na investigação sobre a criatividade (Bacto, 1991; Buchanan e
Fedhusen, 1991; Kaufman, 1990; Kerr, 1991; Rieben, 1978; Swanson et al. 1991;
Webb e Klein, 1993; Weschler, 1987; Woodrum e Savage, 1994). Por outro lado, o
aspecto concreto e lúdico das tarefas também foi um factor decisivo na nossa escolha, porque consideramos que essas características são mais ajustadas às idades das
crianças das nossas amostras.
Para a cotação das respostas utilizámos as normas da versão francesa, pois
apresentam uma proximidade cultural maior do que as norte-americanas. Todavia,
reconhecemos que os dados referentes ao critério originalidade sofreriam alterações
substanciais se fosse possível ter como referência normas nacionais. Esse facto é
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bem elucidado no anexo 8, no qual expomos o conjunto das respostas dadas pelos
sujeitos das nossas amostras, ao teste 3, e de seguida apresentamos a sua cotação:
primeiro de acordo com as normas do manual da aferição francesa e, depois, a classificação que seria atribuída tendo em conta a frequência das respostas encontradas
na nossa amostra2. Sendo incontestável que algumas respostas mantêm o mesmo
carácter banal nas duas situações, são os casos de árvore, casa, escada, livro — todas cotadas com zero pontos; também é certo que algumas delas, consideradas muito
originais (raras) na aferição francesa, perdem esse atributo nas nossas amostras. É o
caso, por exemplo, das respostas computador e dinossauro que na aferição francesa
recebem três pontos (resposta dada por menos de 2% dos sujeitos), enquanto na nossa amostra são cotadas com 2 pontos. Evidentemente que esta variabilidade não só é
devida aos factores culturais (nacionais e temporais/época) como também se explica
pelas características da nossa amostra, pois trata-se de um grupo especial, no qual,
supostamente, é de esperar uma maior frequência de respostas raras.
A bateria de Testes de Pensamento Criativo de E. P. Torrance (de agora em
diante designado por TPCT) foi construida em 1966 com a designação de Torrance
Tests of Creative Thinking — verbale figural forms, e a partir dessa data tem sofrido
revisões constantes (cf. Buchanan e Feldhusen, 1991, 320); comporta duas formas
paralelas (A e B) e cada uma delas é constituída por 10 testes, sete de expressão verbal e três de expressão figurativa.
Nos teste de expressão verbal propõem-se cinco tipos diferentes de actividades: colocar questões e imaginar as razões e consequências (Ask-and- Guess);
produzir melhorias num objecto (Product Improvement); dar novas utilizações a
determinados objectos (Unusual Uses); colocar questões originais (Unusual Questions); e imaginar as consequências (Just Suppose). Para cada uma das tarefas o estímulo é constituído por uma figura e a resposta do sujeito é dada por escrito.
Nos testes de expressão figurativa (cf. Anexo 5), os sujeitos são convidados a
compor um desenho a partir de um estímulo pouco definido (Teste 1— Vamos fazer
um desenho); completar uma série de desenhos (Teste 2— Vamos acabar um desenho); fazer um conjunto de desenhos diferentes a partir do mesmo estímulo (Teste
3— Vamos fazer desenhos a partir de dois traços).
Para construir a sua bateria, Torrance analisou “os modos de pensamento”de
cientistas, artistas, escritores e outros grupos profissionais que primam pela produção criativa. Depois, concebeu tarefas (testes) cuja resolução implica o recurso a

2 No teste em apreço (teste 3), atribuem-se 3 pontos quando a frequência da resposta é inferior a
2%; dão-se 2 pontos se a percentagem de respostas varia entre 2 e 4.99%; quando a percentagem de respostas oscila entre 5 e 19.99% concede-se 1 ponto; a resposta será cotada com 0 pontos nos casos em
que a frequência é superior a 20%.
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processos cognitivos semelhantes aos que são usados por essas pessoas. Outros testes foram inspirados nos trabalhos de O’Connor, Burkhart, Franck e Guilford. A
escolha das actividades que compõem a bateria foi feita de modo a poderem ser
ajustadas a um amplo leque de idades (desde o pré-escolar ao adulto). A aplicação
dos testes até aos 8 anos é individual, a partir dessa idade poderá ser colectiva, cabendo essa decisão ao psicólogo.
Torrance, à semelhança de Guilford, distingue quatro medidas de pensamento
criativo (a que já aludimos anteriormente) e é com base nesses parâmetros que avalia
o desempenho dos sujeitos nos seus testes:
1-

Fluência ou a aptidão para produzir um grande número de ideias. Avalia-se pela contagem do número de respostas pertinentes ou aceitáveis;

2-

Flexibilidade ou capacidade de produzir respostas muito variadas e pertencentes a diferentes domínios. Mede-se contando as diferentes categorias de resposta (animal, planta, utensílios domésticos, fenómenos naturais, etc.);

3-

Originalidade ou competência para produzir ideias que se afastam do
senso comum, do evidente ou do banal. É estimada em função da raridade de resposta;

4-

Elaboração ou capacidade de desenvolver, ampliar e “embelezar”as suas ideias. Calcula-se através da contagem dos detalhes adicionais que o
sujeito acrescenta à ideia base, enriquecendo-a.

De acordo com Torrance, o TPCT pode ser utilizado em diversos domínios
da investigação psicológica e pedagógica (fundamental e aplicada) e com diferentes
propósitos. Por exemplo, em contexto pedagógico pode constituir um auxiliar importante como meio de avaliar os efeitos de programas experimentais (novos materiais ou programas escolares, novos métodos pedagógicos) ou como meio de planificar um currículo individual.
Nesta investigação, delimitamos o nosso estudo à análise dos três testes de
expressão figurativa, pertencentes à forma A (cf. Anexo 5). Consideramos que a
interpretação dos resultados obtidos deve ter em conta este factor, prevendo-se que o
uso de tarefas verbais (estímulos verbais) conduziria a resultados diferentes3. Ou
seja, haverá vários tipos de pensamento criativo que se manifestam de modo independente nos diferentes tipos de tarefa.
O teste 1, intitulado “vamos fazer um desenho”(Picture construction ac3 Aliás, Torrance chama a atenção para esse facto, afirmando que os testes figurativos representam componentes específicos da criatividade que não têm correspondência nos testes verbais. Só assim se
poderão explicar as baixas correlações (0.06) obtidas entre o conjunto dos testes verbais e o conjunto dos
testes não-verbais.
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tivity) é uma prova criada por Torrance. À criança é dada a seguinte instrução: “Olha com atenção para o pedaço de papel verde que está nesta
folha. Com ele podemos fazer um desenho bonito. Pensa naquilo que
tens vontade de desenhar. Concerteza que vais ter uma boa ideia! Olha.
Podemos descolar este bocado de papel e retirar a folha autocolante
que tem atrás. Desta forma, podes colar o papel verde na página seguinte (à tua direita), onde vais fazer o teu desenho. Vamos lá, cola o
teu pedaço de papel. Faz bastante força em cima. Agora, com o teu lápis, vais acrescentar tudo aquilo que quiseres de forma a fazeres um desenho bonito. Tenta desenhar qualquer coisa que outro(a) menino(a)
não pensaria fazer. Acrescenta-lhe muitas ideias para construir uma
história. No final vais dar um nome ao teu desenho, que explique bem
as tuas ideias e a tua história”.

Segundo Torrance, este teste tende a discriminar as crianças e adolescentes
“elaboradores”dos “originais”. Ou seja, haverá sujeitos que apresentam ideias muito
originais, mas que não as compõem, enquanto outros apresentarão ideias mais banais, mas serão capazes de as elaborar com pormenor e imaginação; surgirão, ainda,
casos cuja produção é simultaneamente banal e pouco elaborada.
O teste 2, intitulado “vamos acabar um desenho”(The incomplete figures activity) é uma adaptação do teste de Kate Franck, que tem sido sucessivamente recuperada por outros autores, por exemplo, Barron. Ao sujeito é dada a seguinte instrução:
“Olhando para os quadrados desta folha e da seguinte, vês que começámos a fazer desenhos, mas não os terminámos. És tu que os vais acabar. Podes fazer tudo o que quiseres: objectos, gravuras, etc. De seguida, podes acrescentar várias coisas de modo a fazer um desenho bonito
e com o qual possas contar uma história. Debaixo de cada quadrado
deves escrever o nome do desenho que fizeste. Mais uma vez, tenta encontrar ideias que nenhum outro(a) menino(a) tenha pensado”.

Desta forma, o sujeito é solicitado a “fechar”uma estrutura incompleta, mas,
simultaneamente, é-lhe pedido que retarde a resposta, pois deve fazer algo diferente,
uma coisa em que mais ninguém pensou. Se a criança não conseguir controlar este
impulso, quase de certeza que irá completar a gravura com uma forma banal. Crê-se
que as pessoas criativas conseguem resistir mais facilmente a essa tensão e, consequentemente, produzirão respostas mais originais (menos óbvias). Neste teste a fluência será um factor menor pois há apenas dez figuras, que a maior parte dos sujeitos conseguirão resolver durante o tempo limite.
O teste 3, intitulado “vamos fazer desenhos a partir de dois traços” (The repeated figures activity), conserva muitas semelhanças com o teste 2, propondo-se ao
sujeito o acabamento de um estímulo visual que está incompleto. Porém, contraria-
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mente ao teste 2, o estímulo não sofre variações e a tarefa é mais vasta, pretendendo-se avaliar, sobretudo, a fluência do sujeito e a sua capacidade para fazer associações múltiplas a partir de um só estímulo. As instruções são as seguintes:
“Agora, vamos ver quantos desenhos diferentes consegues fazer a partir
de dois traços. Com o teu lápis podes acrescentar aquilo que tu quiseres
a esses dois traços: em cima, dentro, ou fora deles. Faz como tu quiseres. O fundamental é que os dois traços continuem a ser a parte mais
importante do desenho. Tenta fazer desenhos bonitos que contem, cada
um deles, uma história. Presta atenção para que os teus desenhos não
sejam todos iguais. Como nos jogos anteriores, vais dar um nome a cada desenho”.

Como se vê pelas instruções, nesta prova tenta-se estimular no sujeito os quatro tipos de pensamento divergente e, desta forma, pretendem-se testar as tendências
individuais: original, elaborador, fluente ou com grande flexibilidade. No entanto, o
tamanho da tarefa faz com que o parâmetro fluência adquira um papel mais destacado.
Todos os testes são cronometrados e o tempo limite é de 10 minutos para cada prova. Refira-se, também, que as instruções tentam direccionar a performance
dos sujeitos, pois indicam-se-lhe as respostas que se desejam: respostas diferentes/raras (originalidade); muitas respostas (fluência); e respostas diversificadas (flexibilidade).
Na avaliação dos testes 2 e 3 são tomados em referência os quatro critérios já
enunciados (fluência, flexibilidade, elaboração e originalidade); a cotação do teste 1
restringe-se aos parâmetros originalidade e elaboração.
3.1. 2. O pré-teste

Sendo o nosso estudo comparativo e não tendo um objectivo psicométrico
imediato (adaptação ou aferição à nossa população), poderá parecer irrelevante o
recurso ao pré-teste. Pensamos, todavia, que ele se justifica pelo facto de não termos
tido nenhuma experiência prévia com a bateria, desconhecendo, assim, as dificuldades suscitadas pela técnica de aplicação e, sobretudo, os problemas que poderiam ser
levantados por parte das crianças, nomeadamente o eventual desinteresse pelas tarefas que lhes propunhamos. No sentido de acautelar esses problemas, aplicámos os
testes numa amostra de 22 crianças, com idades compreendidas entre os 6 e 11 anos
(média de 8 A; 7 M). Dez crianças foram avaliadas em situação de consulta psicológica; as restantes foram seleccionadas aleatoriamente numa escola do 1º ciclo do
ensino básico de Coimbra. A todas se impôs como única condição a ausência de um
diagnóstico definido de deficiência física ou mental.
Constatámos que as crianças aderiram muito bem à situação de testing, em-
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bora 27% tenham demonstrado alguma inibição inicial, alegando as suas fracas
competências pictóricas. No entanto, a explicação do examinador, relevando a importância da ideia em detrimento da qualidade gráfica do desenho, foi factor suficiente para cessarem os constrangimentos iniciais. A compreensão das instruções também não gerou problemas, embora nalguns casos tenha havido necessidade de as
repetir.
Nos testes 2 e 3, verificámos que algumas crianças recorreram à exploração
do meio circundante (gabinete de consulta ou sala de aula) para produzirem as suas
respostas. Ou seja, foram observando os objectos que estavam à sua volta (mesa,
computador, lâmpada, etc.) e desenharam-nos em seguida. Este comportamento foi
sobretudo notável no teste 3, tendo-se observado em 23% dos casos. Nestas condições pode haver uma adulteração completa dos resultados, pois algumas respostas
consideradas muito originais apenas reflectem a perspicácia da criança. Por exemplo, no teste 3, uma menina desenhou uma tenda de circo —considerada uma resposta original, de acordo com as normas de aferição— no entanto, isso só aconteceu
porque ao lado da escola estava montada uma verdadeira tenda. É importante referir
que este comportamento não se circunscreveu a faixas etárias específicas.
Um outro aspecto salientado no pré-teste, relacionou-se com o número de
respostas que não são passíveis de avaliação/cotação. Num total de 444 produções
(número de respostas obtidas), encontrámos 3.1% (14) de respostas não-cotáveis. O
seu agrupamento foi feito em duas categorias:
1-

Respostas que não implicam nenhuma transformação do estímulo e nas
quais a criança não ultrapassa o nível da imitação. O sujeito limita-se a
dar uma interpretação ao desenho inicial e de seguida copia-o diversas
vezes. Por exemplo, no item 1 do teste 2 a criança copia o estímulo e diz
que é um pássaro;

2-

Respostas às quais não somos capazes de atribuir qualquer significação.
Pois, ficámos sem saber o que a criança pretendia desenhar, ainda que
tenha dado um título à sua produção. O estímulo foi assimilado de um
modo tão subjectivo que acabou por ser deformado (“assimilação deformante”).

Por último, verificámos que o parâmetro elaboração é extremamente difícil
de avaliar. Nesse sentido, os resultados devem ser analisados por mais de um corrector.
Em resumo, o pré-teste revelou que:
1-

Os testes de Torrance são um estímulo adequado para as crianças dos 7
aos 11 anos, tendo provocado uma adesão entusiástica na maior parte
dos sujeitos da amostra;

2-

A cotação do critério elaboração oferece grandes dificuldades e exige
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que a sua cotação seja feita por mais de um corrector. Torrance já tinha
sentido este mesmo problema, particularmente nos testes verbais, o que
o levou a retirar este critério da sua cotação;
3-

A aplicação dos testes deve ser individual, independentemente da idade
dos sujeitos, pois só desta forma poderemos ter acesso a informação
complementar (observação de comportamentos), que permitirá explicar
alguns desempenhos.

4. Os resultados
4.1. O desempenho criativo das crianças sobredotadas
No quadro 67 apresentam-se os resultados médios obtidos no conjunto das
duas amostras e confrontam-se os desempenhos das crianças sobredotadas com os da
amostra de controlo.
A análise comparativa demonstra que, de um modo geral, os resultados das
crianças sobredotadas superam os da amostra de controlo, confirmando a tendência
verificada na maior parte da investigação (Albert e Runco, 1988; Runco 1984)4. A
aplicação da Anova (one way) revela que as diferenças com significado estatístico se
delimitam aos parâmetros originalidade (F (1, 97)=4.379, p= 0.04) e elaboração (F
(1, 97)= 6.955, p= 0.001). Quer isto dizer que a supremacia das crianças sobredotadas nos testes de criatividade define-se na raridade das suas respostas e no grande
envolvimento que demonstram na tarefa, investindo na apresentação de produções
bem organizadas (aspectos qualitativos). Os aspectos mais quantitativos da realização criativa (número de ideias e sua diversidade) não se apresentam como factores
discriminativos.

4 Há, no entanto, algumas excepções. Por exemplo, Swanson et al. (1991) observam que os desempenhos criativos das crianças intelectualmente sobredotadas são mais pobres do que os das crianças de
QI regular.
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Quadro 67 - Comparação dos resultados obtidos no TPCT

Conjunto
Média
D.P.

Sobredotados
Média
D.P.

Controlo
Média
D.P.

P

Teste 1

Originalidade
Elaboração

2.2
10.8

2.0
7.9

2.8
14.3

1.9
8.6

2.0
8.5

2.0
6.0

0.0410
0.0002

Teste 2

Fluência
Flexibilidade
Originalidade
Elaboração

7.7
6.8
8.3
24.2

2.2
2.0
3.2
12.8

7.4
6.5
8.7
26.7

2.4
2.4
3.7
14.0

7.7
6.8
7.9
21.4

2.2
1.8
3.0
11.2

0.5214
0.6406
0.2455
0.0452

Teste 3

Fluência
Flexibilidade
Originalidade
Elaboração

10.1
7.8
15.7
18.8

3.9
2.9
7.8
9.7

10.7
8.1
16.8
21.6

4.6
3.3
8.5
9.7

9.3
7.3
14.0
17.1

3.2
2.7
6.8
9.5

0.0891
0.2041
0.0771
0.0332

Total

Fluência
Flexibilidade
Originalidade
Elaboração

17.8
14.6
26.4
53.4

5.4
4.3
10.3
25.7

18.1
14.6
28.4
62.4

6.3
4.8
10.9
28.0

17.0
14.2
24.0
46.8

4.7
4.1
9.1
22.5

0.3586
0.6065
0.0390
0.0041

Examinando mais detalhadamente o quadro 67, constatamos que a elaboração
é a característica mais visível da produção criativa dos sobredotados, pois é o único
parâmetro que discrimina as duas amostras em todos os testes (Teste 1: F (1, 97)=
6.955, p= 0.001; Teste 2: F (1, 97)= 4.115, p= 0.0452; Teste 3: F (1, 97)= 4.666, p=
0.0332). Este facto é intensificado, ao observarmos que as diferenças entre os dois
grupos (no que respeita ao factor elaboração) são mais acentuadas no teste 1, conhecido pela forte sensibilidade que apresenta na diferenciação entre sujeitos elaboradores e sujeitos originais (Torrance, 1974).
As disparidades constantes que se observam no factor elaboração e as diferenças flutuantes registadas no factor originalidade (sem significado estatístico nos
testes 2 e 3), parecem indicar que a elaboração é um traço geral da produção criativa
das crianças sobredotadas, enquanto a originalidade se assume como um traço mais
específico, condicionado pela área de expressão.
Num outro nível de análise, os resultados indicam-nos que o teste 1 (Vamos
fazer um desenho) é o mais sensível na diferenciação das duas amostras: (originalidade— F (1, 97)= 4.287, p= 0.041); e elaboração (F (1, 97)= 14.927, p= 0.0002). Tal
facto, sugere que em investigações futuras este teste poderá ser o mais indicado
quando se pretende sinalizar/identificar as crianças sobredotadas.
Resumindo, o desempenho das crianças sobredotadas no TPCT caracteriza-se
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pela originalidade das suas ideias e, principalmente, pelo maior envolvimento que
demonstram na realização da tarefa, sendo notória a sua persistência para apresentarem um trabalho perfeito e o desejo de atingir a “excelência”. Deste modo, os resultados além de revelarem a superioridade dos sobredotados no pensamento divergente (originalidade), demonstram sobretudo, mais uma vez, que a motivação intrínseca
(expressa no factor elaboração) é o motor da sua performance brilhante (cf. Amabile, 1990; Renzulli, 1978; Sternberg, 1986). A ausência de diferenças com significado
estatístico nos parâmetros fluência e flexibilidade, sugerem que as diferenças entre
as duas amostras são fundamentalmente qualitativas. Por último, é importante referir
que estas características devem ter correspondência nas estratégias pedagógicas a
implementar com estes alunos, designadamente devem-lhes ser propostas actividades de exploração do desconhecido e do fantástico, recorrendo, por exemplo, a técnicas de brainstorming. A formulação de problemas práticos, pouco definidos, que
requeiram pesquisa de informação e tenham várias soluções aceitáveis, também é
uma estratégia adequada. Finalmente, é importante salientar que nem todas as crianças intelectualmente sobredotadas apresentam resultados elevados nos testes de criatividade. No caso vertente, verificamos que a criatividade (originalidade) não é uma
característica saliente em 22.7% dos casos.

4.2. Testes de inteligência versus testes de criatividade
Os resultados expostos no quadro 68 revelam que os coeficientes de correlação (r de Bravais-Pearson) entre os resultados da WISC e do TPCT são muito baixos
e sem significado estatístico. Quebram essa regra, as correlações observadas entre: a
elaboração do teste 1 e o QI verbal (p<0.01); a elaboração do teste 1 e o QI global
(p<0.01); a elaboração total e o QI verbal (p<0.01); a elaboração total e o QI global
(p<0.01). Os restantes coeficientes não são covariantes e sustentam a ideia de que o
TPCT mede aptidões independentes da inteligência psicométrica. Trata-se de um
resultado que confirma a maior parte das investigações efectuadas neste âmbito
(Barron e Harrington, 1981; McLeod e Cropley, 1992; Torrance, 1967, 1974).
Torrance (1967) ao sumariar um conjunto alargado de investigações, que analisam as correlações entre o TPCT e as medidas de inteligência, refere coeficientes
que variam entre 0.06 e 0.22. Beaudot (citado no manual da aferição francesa) menciona uma correlação de 0.04. Barron e Harrington (1981), tendo como referência
amostras da população geral verificam que as correlações entre os testes de inteligência e o desempenho criativo são invariavelmente baixas e sem significado estatístico, e só muito raramente atingem valores moderados. Por seu turno, os resultados
obtidos por McLeod e Cropley (cf, Cropley, 1992), num estudo de revisão, susten-
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tam apenas parcialmente esta tese, pois verificam que nas amostras de QIs elevados
os coeficientes praticamente são nulos; mas nas amostras da população geral as correlações são significativas.
Quadro 68 - Correlações entre os resultados da WISC e os testes de criatividade

QIV

QIR

QIG

Teste 1

Originalidade
Elaboração

0.12
0.27 *

0.10
0.21

0.15
0.31 *

Teste 2

Fluência
Flexibilidade
Originalidade
Elaboração

-0.09
-0.05
0.08
0.24

-0.02
-0.06
0.04
0.08

-0.07
-0.07
0.08
0.22

Teste 3

Fluência
Flexibilidade
Originalidade
Elaboração

0.17
0.16
0.17
0.18

0.02
0.02
0.03
0.13

0.14
0.12
0.14
0.20

Total

Fluência
Flexibilidade
Originalidade
Elaboração

0.09
0.08
0.17
0.28 *

0.01
-0.02
0.05
0.13

0.07
0.04
0.15
0.27 *

*P<0.01

Por outro lado, os resultados também constituem uma prova adicional à teoria do limiar (threshold theory) proposta por Torrance (1962) e que postula o seguinte: desde que o QI esteja abaixo de um certo limite, a criatividade está igualmente
condicionada; a partir de um certo nível de QI (115-120), a criatividade torna-se
uma dimensão quase independente. As investigações de Yamamoto, 1965; Marsh,
1964; Ripple e May, 1962; Cropley, 1966; Hasan e Butcher, 1966, referenciadas por
Rieben (1978), fornecem algum suporte à teorização de Torrance. Tal não acontece
com os trabalhos de Holland, 1961; Mosteller, 1963, e Cicirelli, 1965 (Rieben,
op.cit.). Posteriormente, Barron adere à teoria do limiar defendida por Torrance e
afirma: “(…) Over the total range of intelligence and creativity a low positive correlation, probably in the neighborhood of 0.40, is obtained; beyond an IQ of about
120, however, measured intelligence is a negligible factor in creativity”(Barron,
1968, 318). Mais recentemente, Amabile (1983); Ochse (1990); Simonton (1994)
equacionam a relação em estudo, de forma muito semelhante: nos níveis de inteli-
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gência baixa a criatividade é mínima, ao passo que nos níveis elevados de inteligência todos os graus de criatividade podem ser encontrados (cf. Tardiff e Sternberg,
1988; Hayes, 1989; Runco, 1993).
4.3. Características psicométricas do TPCT
4.3.1. A fidelidade inter-correctores

Quadro 69 - Convergência inter-correctores no TPCT

Corrector 1
Média
D.P.

Corrector 2
Média
D.P.

r

Teste 1

Originalidade
Elaboração

2.3
13.4

2.0
10.7

2.2
10.8

2.0
7.9

0.95
0.95

Teste 2

Fluência
Flexibilidade
Originalidade
Elaboração

7.8
6.8
8.7
24.4

2.2
2.0
3.7
16.2

7.7
6.8
8.3
24.2

2.2
2.0
3.2
12.8

0.98
0.97
0.90
0.90

Teste 3

Fluência
Flexibilidade
Originalidade
Elaboração

10.5
7.9
16.9
24.3

3.8
2.8
8.1
12.5

10.1
7.8
15.7
18.8

3.9
2.9
7.8
9.7

0.96
0.99
0.94
0.85

Total

Fluência
Flexibilidade
Originalidade
Elaboração

18.3
14.6
27.9
67.0

5.3
4.1
11.2
32.8

17.8
14.6
26.4
53.4

5.4
4.3
10.3
25.7

0.95
0.98
0.95
0.91

No quadro 69 apresentam-se os coeficientes de correlações inter-avaliadores,
para cada um dos testes e parâmetros avaliados. Verificamos que a maioria dos coeficientes de fidelidade são superiores a 0.90, embora nalgumas situações sejam visíveis as diferenças entre os valores médios alcançados pelos dois correctores. É o
caso da avaliação referente ao factor elaboração, no qual as disparidades chegam a
atingir mais de 13 pontos. De resto, os resultados obtidos são muito semelhantes aos
que se obtiveram na aferição empreendida por Torrance (1974), que foram: 0.96
para a fluência; 0.94 para a flexibilidade; 0.86 na originalidade e 0.91 na elaboração.
4.3.2. A validade de conteúdo

No quadro 70 apresentam-se as correlações intertestes. Entre os testes 2 e 3
observamos correlações moderadas e significativas (p<0.01) nos quatro parâmetros
de medida (p<0.01); entre o teste 1 e os restantes a correlação com significado esta-
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tístico delimita-se ao factor elaboração. Desta forma, a originalidade, tal como é
medida pelo teste 1 (“Vamos fazer um desenho”), não encontra correspondência na
avaliação efectuada pelas restantes provas. No âmbito da conceptualização teórica
que presidiu à construção da bateria, este resultado não pode ser interpretado como
um elemento que enfraquece a validade interna do instrumento; apenas revela que a
originalidade tem um caracter multidimensional e que o teste 1 avalia uma dimensão
diferente daquela que é contemplada pelos testes 2 e 3. Aliás, foi intenção do próprio
autor criar provas diversificadas por forma a suscitarem diferentes modos de pensamento criativo (Torrance, 1974).
Quadro 70 - Correlações entre as notas dos diferentes testes

Testes

r

Originalidade no teste 1 versus originalidade no teste 2
Originalidade no teste 1 versus originalidade no teste 3
Originalidade no teste 2 versus originalidade no teste 3
Elaboração no teste 1 versus elaboração no teste 2
Elaboração no teste 1 versus elaboração no teste 3
Elaboração no teste 2 versus elaboração no teste 3
Fluência no teste 2 versus fluência no teste 3
Flexibilidade no teste 2 versus flexibilidade no teste 3
* p<0.01

0.12
0.11
0.53 *
0.45 *
0.44 *
0.71 *
0.54 *
0.47 *

No quadro 71 apresentam-se as correlações entre os resultados globais das diferentes medidas que compõem a criatividade. Observamos que a originalidade, a
fluência, e a flexibilidade, apresentam entre si correlações elevadas, que variam entre 0.78 e 0.91; por seu turno, a elaboração revela-se um factor “estranho”ao construto “criatividade”, apresentando coeficientes de correlação nulos com as outras
variáveis. Embora seja um resultado frequente (cf. O manual da aferição francesa),
as explicações para a sua ocorrência não têm surgido. Pessoalmente julgamos que o
facto das provas serem cronometradas poderá explicar este resultado, sugerindo um
problema de “incompatibilidade”entre o critério elaboração e os restantes. Ou seja,
num período de tempo limitado, a resolução dos testes exige dois comportamentos
alternativos: execução do maior número possível de itens e, neste caso, o sujeito não
pode aperfeiçoar o seu trabalho; ou ignorar as restrições temporais e aperfeiçoar o
seu desempenho (grau elevado de elaboração). A confirmar-se esta hipótese, o problema seria resolvido aplicando os testes sem tempo limite. Curiosamente, na alínea
4.1 deste capítulo, verificámos que as crianças sobredotadas fornecem respostas
mais originais e elaboradas, apesar dos constrangimentos temporais.

CAPÍTULO 7 / Estudo 4: A criatividade na sobredotação intelectual

289

Quadro 71 - Correlações entre as quatro medidas da criatividade

Medidas da criatividade

r

Originalidade versus Elaboração
Originalidade versus Fluência
Originalidade versus Flexibilidade
Elaboração versus Fluência
Elaboração versus Flexibilidade
Fluência versus Flexibilidade
* p<0.01

0.06
0.87 *
0.78 *
-0.02
0.01
0.91 *

4.3.3. A validade concorrente através da avaliação dos professores

Examinando o quadro 72, demonstra-se que a mensuração da criatividade,
efectuada pelos TPCT, não é convergente com a avaliação operada pelos professores
através de um inventário de comportamentos. Todos os coeficientes de correlação
são muito baixos e sem significado estatístico; ressalva-se o valor encontrado no
parâmetro elaboração do teste 1 com uma correlação de 0.28 (p<0.01).
Se confrontarmos estes resultados com os que observámos no capítulo 4 —
quadro 13, no qual se apresentam os coeficientes de correlação entre os resultados
da WISC e a subescala de criatividade de Renzulli— verificamos que a avaliação da
criatividade realizada pelos professores se relaciona mais com os desempenhos nos
testes de inteligência (r=0.35) do que com as performances nos testes de criatividade.
Quadro 72 - Correlações entre os Testes de criatividade e os resultados na Escala de Criatividade de Renzulli

r
Teste 1

Originalidade
Elaboração

0.12
0.28 *

Teste 2

Fluência
Flexibilidade
Originalidade
Elaboração

-0.06
-0.10
0.03
0.15

* p<0.01
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r

Teste 3

Fluência
Flexibilidade
Originalidade
Elaboração

-0.02
0.06
0.06
0.04

Total

Fluência
Flexibilidade
Originalidade
Elaboração

-0.04
-0.01
0.08
0.12

Resultados semelhantes são encontrados nas investigações de Houtz, Lewis,
Shaning e Denmark (1983); Holland, 1959 (citado por Nicholson e Moran, 1986);
Mayfield (1979); Nicholson e Moran (1986). Por exemplo, Nicholson e Moran
(1986) constatam que, mesmo em crianças pré-escolares, as medidas de criatividade
fornecidas pelos professores mantêm uma correlação de 0.46 com o QI, ao passo que
a correlação com escores da originalidade num teste de criatividade desce para 0.10.
Este facto é ainda mais saliente, quando comparam o grupo das crianças que os professores nomeiam como mais criativas com o grupo das crianças que eles referem
como menos criativas, ao verificarem que as primeiras apresentam um QI médio de
128.5, enquanto nas segundas esse valor desce para 105.8.
De um modo geral, estes resultados servem para afirmar que os professores
não sinalizam eficazmente os alunos criativos. Para explicar este facto, mencionam-se as concepções erradas que os docentes têm acerca da criatividade; e alega-se
que os seus juízos são influenciados, essencialmente, pelas características cognitivas
das crianças e pelos seus traços de personalidade (cf. cap. 4). No caso concreto desta
investigação, tentámos obviar esse problema recorrendo a uma escala de criatividade, na qual o conceito está bem operacionalizado. Apesar de tudo, a convergência
entre as duas medidas é fraca, intensificando a ideia de que os professores não avaliam correctamente a criatividade. O facto da única correlação significativa se delimitar ao parâmetro elaboração, dá alguma credibilidade à hipótese de que a avaliação
da criatividade operada pelos professores é condicionada pelas características personalísticas das crianças (neste caso, a persistência). Não obstante, estes resultados
podem ser explicados de outro modo: os professores não sinalizam correctamente os
alunos criativos, porque a criatividade tal como é medida pelos testes não se manifesta na escola ou, simplesmente, porque a escola não é um espaço onde a criatividade se possa declarar.
Por último, refira-se que os resultados nos diferentes parâmetros de criatividade não sofrem alterações em função das variáveis sexo e nível socio-económico.
O que corrobora os resultados obtidos nas aferições americana e francesa. Nos estudos que revelam um enviezamento dos resultados em função da variável sexo, as
melhores realizações do grupo feminino são o dado mais consistente (cf. Cramond,
1994; Rodrigues e Alencar 1983; Wechsler, 1987).

5. Conclusões
Neste capítulo, defendemos que a criatividade não deve funcionar como critério de identificação da criança sobredotada, por considerarmos que, nesta fase do
desenvolvimento, ela constitui uma aptidão demasiado instável e de difícil mensuração. Tal facto, é bem demonstrado nos coeficientes de validade e de fidelidade, mui-
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to baixos, obtidos nos testes de criatividade. Para além da inoperância dos critérios
psicométricos tradicionais, também se reconhece que as produções “criativas”na
infância são ainda demasiado precárias e de “nível inferior”, não permitindo falar da
criatividade no seu sentido pleno. Mediante estas limitações, consideramos que, na
avaliação psicológica das crianças sobredotadas, a informação obtida nos testes de
criatividade deverá cingir-se a um papel de complementaridade, que poderá ser útil
no planeamento educativo individual.
Recorrendo ao TPCT foi nossa intenção analisar o desempenho criativo das
crianças intelectualmente sobredotadas e testar as características psicométricas de
um dos instrumentos mais utilizados neste domínio. Os resultados alcançados permitem-nos as seguintes conclusões:
1-

A originalidade e a elaboração são as duas características mais salientes
nas produções criativas dos sobredotados. A elaboração aparece como o
factor mais destacado e traduz, fundamentalmente, a grande motivação
das crianças. Não obstante, refira-se que, embora estas características
concedam especificidade à amostra dos sobredotados, elas não encontram correspondência em todas as crianças intelectualmente sobredotadas, havendo mais de 20% que não manifestam um grau elevado de
criatividade (originalidade). Em aberto fica a questão de sabermos se as
crianças de QI superior e criatividade elevadas, são aquelas que mais
tarde se revelam adultos sobredotados.

2-

A comparação dos resultados entre os testes de inteligência e os testes
de criatividade revela a ausência de relações covariantes entre as duas
medidas, sugerindo que os testes de criatividade medem aptidões diferentes das que são avaliadas pelos testes de inteligência.

3-

No que se refere às qualidades psicométricas dos testes de criatividade,
os resultados obtidos confirmam parcialmente (nos Testes de Pensamento Criativo de Torrance) algumas das limitações que tradicionalmente
lhes são imputadas. Assim, relativamente à validade interna, verificamos que as medidas da originalidade sofrem variações em função de
itens específicos, denunciando o seu caracter múltiplo e a impossibilidade de encontrar uma medida geral da criatividade. Por seu turno, as
correlações entre as quatro medidas de criatividade apontam o critério
elaboração como um elemento “estranho”do construto, ao apresentar
correlações muitos baixas com os restantes parâmetros. Todavia, este
resultado poderá ser um artefacto provocado pela imposição de tempo
limite para a execução da prova. Por último, também é evidente a fragilidade da validade externa do TPCT, tendo como critério a avaliação
dos professores. Porém, o coeficiente obtido tanto pode reflectir falhas
na qualidade psicométrica da bateria como a irrelevância da medida de
critério.
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Conclusão

Ao longo desta dissertação ficou definido que a sobredotação não é uma realidade “palpável”, mas sim um conceito abstracto e geral que pode assumir diversas
formas. Nesta investigação ela foi sinónimo de QI muito superior e apresentou-se
como uma realidade perceptível nas três dezenas de crianças que observámos.
Teoricamente assumimos que a realização intelectual superior é um processo
dinâmico no qual se conjugam a aptidão cognitiva excelente, a motivação intrínseca
elevada e as condições envolvimentais favoráveis. Obedecendo à perspectiva desenvolvimentista, diremos que a sobredotação intelectual é determinada pelas diferenças inatas (substracto orgânico), mas só é possível pela interacção das experiências
singulares que cada sujeito estabelece com o meio envolvente num processo
contínuo de reajustamentos. No domínio da sobredotação, o carácter singular dessas
experiências é particularmente relevante. Com base neste pressuposto, defendemos
que a sinalização das crianças sobredotadas deve ser feita o mais atempadamente
possível, de modo a podermos garantir um desenvolvimento equilibrado e potenciador das suas elevadas capacidades. Evidentemente que o que está em causa não é
fazer um diagnóstico ou “rotulagem” precoce, porquanto a sua falibilidade preditiva
e a possibilidade de ver o seu objectivo desvirtuado são verdadeiros factores de
risco, unanimemente reconhecidos; trata-se, tão somente, de estarmos atentos e fornecer as condições apropriadas às solicitações que essas crianças apresentam. Se a
criança virá, ou não, a ser um adulto talentoso ou um génio só o futuro o demonstrará, na certeza, porém, de que a garantia dessas condições produzirá sempre efeitos
benéficos.
Foi nosso objectivo caracterizar do ponto de vista cognitivo, comportamental
e envolvimental, uma amostra de crianças, que passámos a designar como sobredotadas intelectualmente. Com esse propósito, reconstituímos a história de
desenvolvimento da criança; caracterizámos o seu meio envolvente mais próximo;
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recolhemos informações sobre as suas manifestações comportamentais actuais e
analisámos os seus desempenhos em testes de inteligência e de criatividade. Em
simultâneo, com o intuito de procedermos a uma sinalização precoce e correcta,
testámos um processo de identificação da criança sobredotada, avaliando a eficácia
dos testes colectivos de inteligência e das informações dos professores.
Dado o carácter exploratório da investigação não restringimos as nossas
hipóteses, preferindo recorrer a uma abordagem mais geral através de análises comparativas sistemáticas entre os resultados observados no grupo dos sobredotados e os
alcançados pelo grupo de controlo, num conjunto extenso de variáveis. O facto do
grupo de controlo não ter sido suficientemente extremado (trata-se de duas amostras
muito próximas em termos de aptidão), poderá ter provocado condicionamentos na
leitura dos resultados e, em alguns casos, a ausência de diferenças significativas,
entre as duas amostras, poderá ser atribuída a essa circunstância. Por esse motivo,
nalgumas situações, nomeadamente nos correlatos de desenvolvimento mais relevantes (aquisição da linguagem falada e escrita) e nos factores envolvimentais estruturais, a análise comparativa dos resultados foi complementada através de comparações com os dados de referência existentes na população.
Ao longo dos quatro estudos que executámos, tivemos o cuidado de discutir
os resultados e as suas implicações na teorização, identificação e educação das crianças sobredotadas. Também fomos apresentando conclusões, pelo que agora
apenas se justifica um repensar sintetizado. Propositadamente, não apresentamos um
perfil protótipo da criança sobredotada, pois estamos conscientes do carácter perverso que essa tarefa podia acarretar; principalmente pelo eco generalizante que assumiria.
No que diz respeito ao processo de identificação, verificámos que as informações fornecidas pelos professores apresentaram maior eficácia do que os resultados obtidos nos testes de inteligência de aplicação colectiva. Porém, é
necessário atender às limitações deste critério de sinalização, pois verificou-se que
os docentes identificaram com mais dificuldade as raparigas sobredotadas e os
alunos com menor facilidade na expressão verbal. Também se observou que as
nomeações dos professores foram condicionadas pelo estatuto socio-económico dos
alunos, tendo sido mais eficazes na sinalização daqueles que pertencem ao estrato
médio. Por outro lado, constatámos que a melhor sinalização é feita com recurso a
inventários de comportamento que incidam nas características de aprendizagem. A
eficácia decresce quando os comportamentos mencionados dizem respeito a outras
áreas, por exemplo, à criatividade. Com o conjunto destes resultados, fica a certeza

298

Crianças Sobredotadas: Estudos de caracterização

de que os professores podem operar sinalizações eficientes das crianças sobredotadas, desde que seja utilizada uma metodologia adequada: inventários de
comportamento solidamente construídos.
No que se refere aos indicadores de desenvolvimento, não encontrámos
diferenças significativas entre as duas amostras, no conjunto diversificado dos
parâmetros avaliados. Não obstante, ao tomarmos como referência os dados normativos da população, verificámos que as crianças sobredotadas aprenderam a falar e a
ler mais cedo, sendo, o primeiro caso, particularmente saliente no grupo das raparigas. Quer isto dizer, que a aquisição precoce dos indicadores de desenvolvimento
mais relevantes está presente na maior parte das crianças sobredotadas, porém a sua
presença não é condição suficiente para efectuar uma sinalização positiva. Por exemplo, um processo de sinalização que tome como referência a aquisição precoce da
linguagem e o domínio antecipado da leitura, incorre o risco de gerar demasiados
falsos positivos.
Na história clínica das crianças sobredotadas sobressai a maior frequência de
alergias atópicas, mas esta condição apenas ocorre no grupo masculino. É um resultado que se ajusta ao modelo neuropatológico da sobredotação apresentado por
Norman Geschwind (Geschwind, 1984; Geschwind e Galaburda, 1985, 1987) e
acentua a importância do substracto “orgânico” na explicação da sobredotação. O
facto de na amostra experimental se registar uma maior frequência de rapazes, também poderá ser interpretado como um elemento adicional favorável à hipótese genética da sobredotação.
Ao nível comportamental salienta-se o protagonismo da motivação intrínseca. Com efeito, o prazer inerente à aquisição do conhecimento parece ser a
característica mais relevante das crianças sobredotadas, manifestando-se em comportamentos de curiosidade, perseverança e envolvimento entusiástico nas tarefas.
Esta característica ressalta tanto na informação fornecida pelos pais e professores
como também é notável nos inventários de auto-avaliação e na análise dos desempenhos das crianças nas provas psicométricas, nomeadamente na WISC e nos testes
de Criatividade. O grande interesse demonstrado pelas actividades académicas, o
gosto pela leitura em geral, e pelos temas científicos em particular, e o locus de controlo predominantemente interno também destacam o papel da motivação e das
crenças na força do trabalho persistente.
Sendo indiscutível que a motivação é uma das características mais salientes
das crianças sobredotadas, consideramos, porém, que é menos correcto impôr essa
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condição como critério de sobredotação; posição defendida, entre muitos outros, por
Renzulli (1978; 1986) e Gottefried et al. (1994). Em nosso entender, a elevada motivação intrínseca não deve ser considerada critério de identificação, mas sim como
um elemento que serve para promover a sobredotação. Recorrendo a uma linguagem
metafórica, diremos que a motivação é o catalizador que permite potenciar ao máximo as aptidões do sujeito. Embora, frequentemente, se verifique uma relação de
covariância entre a sobredotação e a motivação elevada, isso não legitima que a
ausência da última se torne num critério de exclusão da primeira. A fazê-lo estaríamos a ignorar um grande número de crianças sobredotadas e a demitirmo-nos
das obrigações que assumimos enquanto educadores. Ou seja, uma criança com capacidade intelectual muito superior pode não apresentar um nível elevado de motivação intrínseca. Nesses casos compete ao meio envolvente actuar no sentido de
criar as condições favoráveis ao seu desenvolvimento.
Ainda a nível comportamental, a informação recolhida dá-nos uma imagem
optimista que denega a índole psicopatológica da criança sobredotada. A estes resultados não será alheio o facto da nossa amostra ter sido constituída por crianças
sobredotadas inseridas em contexto escolar regular, numa fase inicial de escolarização (1º ciclo) e sem um rótulo prévio de sobredotação.
Apesar de um comportamento ajustado, no sentido de que é semelhante ao do
grupo de controlo, verificámos, todavia, que os mitos associados à sobredotação
ainda prevalecem no sistema de representações parentais. Na verdade, foi notório
um perfeito contraste entre o inventário das características comportamentais positivas e os receios que os pais manifestaram em relação ao desenvolvimento dos seus
filhos: perturbações emocionais e adultização precoce.
Na análise das variáveis envolvimentais, constatámos que os sobredotados
pertencem maioritariamente a famílias de estratos socio-económicos elevados e são
os primogénitos. Apesar do confronto com o grupo de controlo não revelar diferenças com significado matemático, a elevada percentagem de crianças pertencentes ao
nível socio-económico mais elevado, está em nítido desacordo com os valores percentuais da população de onde foram retiradas. Tal facto, poderá conferir algum
valor a estas variáveis como elementos potenciadores/facilitadores da sobredotação.
No domínio da cognição, verificámos que a velocidade no processamento da
informação — pelo menos em tarefas que constituem novidade — não parece ser
uma característica distintiva, como se depreende pela observação dos piores desempenhos obtidos nos testes cronometrados da WISC e pela ausência de diferenças nos
tempos de resposta (latência) aos itens das Matrizes.
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O protagonismo do raciocínio conceptual verbal, o maior dinamismo do raciocínio divergente, e um desfasamento nos mecanismos perceptivos (recepção sensorial) e nos mecanismos motores de resposta, conferem alguma especificidade ao
perfil cognitivo da criança sobredotada. Todavia, a sua identidade cognitiva parece
constituir-se, sobretudo, em torno das diferenças funcionais. Assim, destacam-se por
uma abordagem mais estratégica da tarefa, sendo evidente a reflexividade e o uso
mais frequente de mediadores verbais. Desta forma, os resultados da nossa investigação, suportam a ideia de que a especificidade cognitiva dos sobredotados é, principalmente, funcional, situando-se ao nível dos processos e das estratégias e não
tanto nas diferenças estruturais. À sua elevada performance também não é alheio o
facto de se envolverem mais activamente na resolução dos problemas e trabalharem
mais arduamente. Esse comportamento salientou-se nos testes de criatividade, nos
quais o factor elaboração assumiu uma posição de destaque.
Os resultados observados no domínio cognitivo e as dificuldades sentidas na
avaliação, serviram para extrair algumas ilações sobre a avaliação e educação destas
crianças.
Os resultados na WISC indicam-nos que a avaliação deve ser feita com recurso a testes que apresentem normas de cotação específicas, de forma a garantir um
maior poder discriminativo, e que respeitem o carácter divergente do seu raciocínio.
As condições de aplicação, nomeadamente as restrições temporais que são impostas
devem sofrer modificações. Como modelo de investigação, a metodologia de
avaliação dinâmica parece ser a mais adequada e frutífera para estudar a sobredotação, pois, por esta via, é mais fácil aceder ao estudo dos componentes funcionais, sendo a este nível que parece encontrar-se a maior especificidade cognitiva.
Do ponto de vista pedagógico, o seu maior desenvolvimento verbal pode ser
utilizado como meio de desenvolver competências noutros domínios, eventualmente, deficitários, por exemplo, ensino de estratégias de auto-controlo nos problemas
de comportamento. Por outro lado, nesta amostra, a atenção e a coordenação visomotora aparecem como áreas fragilizadas. Embora não necessitem de treino remediativo (são resultados dentro da média) sugerem que, neste domínio, as expectativas
em relação ao seu desempenho e as estratégias de ensino devam sofrer alguns reajustamentos, de modo a evitar experiências escolares frustrantes, como, por exemplo, o evitamento do trabalho escrito. Os resultados ainda chamam a atenção para os
eventuais constrangimentos que as limitações temporais podem provocar. Isto é, são
crianças que gastam mais tempo no planeamento estratégico e quando se lhes impõe
um tempo limite para a execução, podemos estar a interromper prematuramente a
sua concentração ou imersão na tarefa, provocando-lhes frustração ou inibindo o

Conclusão

301

desenvolvimento de ideias criativas ou divergentes. Em face desta constatação, os
tempos de trabalho escolar deverão ser reorganizados. Por outra via, a curiosidade e
a grande motivação intrínseca associadas à capacidade de uma aprendizagem autodirigida, fazem prever que o desenvolvimento de projectos individuais em áreas que
respeitem os interesses da criança, poderá constituir uma estratégia pedagógica adequada. Para que ela seja bem sucedida, é importante que o currículo destes alunos
inclua conteúdos referentes a metodologias de investigação, e contemple actividades
de experimentação em que a pedagogia de ensaio e erro seja uma constante. Ainda
em termos pedagógicos, não podemos esquecer o seu pensamento divergente mais
saliente e as implicações que isso deve gerar na avaliação: perguntas abertas, permitindo um amplo leque de respostas e que apelem para os processos de pensamento
criativo (comparação, interpretação, etc.), poderão constituir uma primeira estratégia
bem sucedida.
Relativamente às investigações futuras, é nosso objectivo proceder a um estudo longitudinal, acompanhando ao longo do desenvolvimento, o conjunto das crianças que agora analisámos. A boa aceitação que a ideia teve junto dos pais e das
crianças, faz-nos prever a exequibilidade dessa tarefa. Pretendemos traçar a trajectória individual de cada caso, na expectativa de que essa metodologia nos permita:
1.

Analisar o problema da continuidade da sobredotação: as crianças so-

2.

Quais são os factores decisivos nesse processo: a criatividade? A moti-

3.

Quais são as formas que estes indivíduos encontram para exercer a sua

bredotadas tornam-se adultos sobredotados?
vação intrínseca?
capacidade cognitiva excepcional: uma carreira em que os proveitos individuais são os mais salientes? Uma profissão na qual o prazer intelectual é o factor mais decisivo? Um projecto de vida conduzido essencialmente por valores altruístas em benefício da sociedade?

Ao colocar a hipótese de vir a iniciar uma nova investigação, gostaríamos de
explorar o modelo neuropatológico da sobredotação, inseridos numa equipa transdisciplinar, que fosse capaz de abordar o problema em toda a sua magnitude e de
uma forma integrada, contemplando: o estudo das aptidões ou competências cognitivas; a constituição e realização material dos diferentes tipos de mecanismos neurofisiológicos e neuro-anatómicos; a caracterização funcional desses mecanismos e a
sua decomposição nos processos elementares. As amostras deverão ser constituídas
por sujeitos talentosos em domínios específicos de aptidão.
A concluir diremos que o protagonismo da motivação intrínseca, aliado às
condições envolvimentais favoráveis e a presença de correlatos biológicos, parecem
dar crédito às correntes desenvolvimentistas, tornando a sobredotação um fenómeno
simultaneamente psicológico, biológico e social.
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