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Resumo 
 

Este estudo tem como objetivo geral apresentar elementos de um projeto de 
investigação que visa investigar as características de sobredotação e criatividade 
percecionadas por educadores de Infância no Brasil e em Portugal. A literatura sobre o 
conceito de sobredotação e de criatividade é revista, quer em termos da sua 
conceptualização quer de produções empíricas havidas na educação pré-escolar. No âmbito 
da metodologia, a recolha de instrumentos de avaliação de tais constructos conduzirá à 
adaptação, para ambos os países, dos mais adequados ao estudo, podendo seguir-se o 
interesse na construção de novas escalas; destacam-se já alguns instrumentos recolhidos 
(Rosa, 2009; Veiga &  Marques, 2001; Al-Hadabi, 2010; Freitas & Pérez, 2010). A amostra 
incluirá cerca de 400 educadores de infância, 200 portugueses e 200 brasileiros. Os 
resultados serão analisados em termos da adequação e das oscilações das características de 
sobredotação e criatividade percecionadas, quer em função de variáveis dos educadores de 
infância quer de variáveis das crianças e de seus contextos familiares quer dos países 
envolvidos, Brasil e Portugal. 
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Abstract 
 

The goal of this study is to present the elements of a research project that aims to 
investigate the characteristics of giftedness and creativity as perceived by child educators in 
Brazil and Portugal. The literature on the concepts of giftedness and creativity is reviewed in 
terms of its conceptualization and empirical productions that occur in childhood education. 
In the context of the methodology, the collection of assessment tools of such constructs will 
lead to the adaptation of more suitable ones, in both countries, which may be followed by 
creation of new scales; already standing out some of the collected instruments (Rosa, 2009; 
Veiga & Marques, 2001; Al-Hadabi, 2010; Freitas &  Pérez, 2010). The sample will include 
about 400 kindergarten teachers, 200 brazilian teachers and 200 portuguese teachers. The 
results will be analyzed with respect to the adequacy and to the variations of the 
characteristics of giftedness and perceived creativity in both countries involved, Brazil and 
Portugal, either as a function of kindergarten variables and variables of children and their 
family contexts.  
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Introdução 
 

A investigação é um processo que objetiva a sistemática de atribuição de respostas a 
questões (Tuckman, 2012) que o investigador define como importantes para o estudo a ser 
realizado. No caso deste estudo objetiva-se responder como os educadores percecionam a 
sobredotação e a criatividade na Educação Infantil, sendo esta um contexto educacional. 

O contexto educacional é um espaço significativo onde o respeito pela diversidade 
adquire relevância no sentido da descoberta e aceitação da presença de diferentes ritmos, 
estilos, potenciais de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos, nas várias faixas etárias, 
e das singularidades presentes no processo de ensino-aprendizagem de cada um deles. O 
contexto educacional é, também, um espaço no qual o educador deve saber reconhecer as 
singularidades dos seus alunos, desenvolvendo meios e ferramentas que os motivem, 
estimulem e desafiem a aprender. E este espaço possibilita o desenvolvimento do interesse 
do aluno pelo compreender a sua aprendizagem e o seu desenvolvimento, na perspetiva de 
ocorrer, assim, uma compreensão por parte do educador pelo respeito à diversidade.  

Conforme descrito na Declaração de Salamanca (1994, p. viii) “cada criança tem 
características, interesses, capacidades e necessidades de aprendizagem que lhe são 
próprias”. Sendo que, os sistemas educacionais devem ser e ter planeado a implementação 
de programas educativos que pretendam reconhecer a vasta diversidade destas 
características e necessidades. 

Freire (1997) descreve que o ensinar e o aprender estão em conexão com a produção 
e a compreensão do que se faz, como se faz e porquê se faz. Estudar envolve, portanto, um 
movimento dinâmico entre o pensamento, a linguagem e a realidade, podendo vir a resultar 
numa capacidade criadora em que, quanto mais o aluno vive este movimento integralmente 
mais se torna sujeito crítico do seu processo de conhecer, ensinar, aprender, ler e escrever. 
Estudar, na sua significação mais profunda, envolve todas estas operações solidárias (Freire, 
1997). 

Deste modo, nas descrições deste artigo, percecionasse a educação escolar como um 
processo que deve possibilitar, à criança, sensações de descoberta, momentos de 
investigação, espaços de interação social e a compreensão da importância do seu papel no 
desenvolvimento e aprendizagem que decorrem neste contexto. Contudo, se a criança 
apresentar um comportamento envolto em características que a singularizam em 
comparação aos demais da sua faixa etária, e se seu processo de ensino-aprendizagem 
revelam saberes e conhecimentos que não estão sendo esperados para sua faixa etária, 
como deve o educador percecionar estas diversidades e relaciona-las com as suas práticas 
pedagógicas? 

Antes de ocorrer a busca pelas respostas à pergunta referida, destaca-se que o fato 
do educador produzir questionamentos em relação as suas práticas pedagógicas ou em 
relação aos seus alunos, revela um interesse deste profissional pelo compreender a 
diversidade, e também a análise de suas ações. A atuação do educador, através do observar 
a criança, considerando que ela apresenta e desenvolve o domínio do seu corpo, remete a 
ideia de que este domínio envolve um repertório de significados. E este reportório possibilita 
à criança se relacionar, ativamente, com o meio em que está inserida. E esta relação decorre 
das mudanças estruturais e funcionais. Segundo Casarin (2011) estas mudanças estruturais 
(como a maturação do cérebro) e funcionais (que permitem utilizar essa maturidade) são 
consequência de um esforço mental que a criança produz para realizar uma tarefa cognitiva, 



e a criança poderá focalizar uma atenção de modo mais estável para processar novas 
informações, ou seja, adquirir novos conhecimentos. 

A Educação de Infância, que está presente no espaço escolar, deve ser produzida por 
momentos que possibilitem à criança relações com o desenvolvimento (Vasconcelos, 2009), 
sendo o desenvolvimento uma oportunidade de criar maior inclusão social. Isto porque, o 
desenvolver da criança com seus pares, permite reduzir os índices de pobreza e evitar o 
abandono da escolaridade, sem ocorrer uma escolarização precoce das crianças. É 
importante reconhecer as características significativas desta etapa educacional, em que o 
jogo e expressão livre da criança resultam um ponto importante da Educação Infantil, 
possibilitando ao educador promover momentos e atividades em que a criança expresse seu 
potencial, suas habilidades e singularidades. Sendo assim, esta ideia pode oferecer uma 
resposta ao modo do educador observar as diversidades educacionais de cada criança e 
relacioná-las as suas práticas pedagógicas. 

Esta perspetiva da Educação de Infância ser um espaço que permite ações distintas 
na escolarização, advém das mudanças que ocorreram na conceção sobre a criança, a sua 
infância e sua educação. No século XVII, a criança era descrita como tendo a possibilidade de 
manifestar as suas expressões através do brincar, e tendo o direito a uma educação voltada 
para a descoberta (Ariès, 2006). Estas mudanças contribuíram para que o educador 
percebesse as singularidades do desenvolvimento da criança e do seu desempenho. 
Singularidades que são percecionadas pelas características que particularizam a 
aprendizagem da criança, e que devem chamar a atenção do educador sobre o processo de 
ensino-aprendizagem proposto ao aprendiz. Um aprendiz que é a criança entre seus três e 
seis anos de idade, presente no pré-escolar, e que tende a ser ativo e crítico no seu processo 
de descobertas, experiências e aprendizagem.  

Casarin (2011) descreve que as alterações significativas nas aquisições das 
habilidades levam à necessidade de procedimentos específicos, que auxiliam o aluno a 
conquistar funcionalidades e autonomia de acordo com as suas condições pessoais, e assim, 
o educador pode reconhecer indícios de sobredotação e criatividade nas crianças. O 
reconhecer desta diversidade, que é a sobredotação, envolve o educador num processo de 
análise de características das crianças. A análise pode decorrer de uma comparação entre os 
objetivos da Educação de Infância - de acordo com cada etapa, e com o que a criança deve 
desenvolver e aprender nelas. Considera-se que o analisar e observar são os momentos em 
que o educador avalia e compara o desempenho com tais objetivos, e estes exigem 
sensibilidade do profissional da educação, na perspetiva de revelar as diversidades e as 
singularidades de cada criança. 

Para que tais observações, análises e avaliações sejam recursos ao seu planeamento 
escolar, e para as suas práticas pedagógicas, o educador deve reconhecer a diversidade e 
respeitá-la. Esta ação decorre nas atitudes que o adulto terá frente as necessidades 
educacionais de seus alunos. A utilização de intervenções deve estimular e desafiar à criança 
em seu processo de ensino-aprendizagem, possibilitando principalmente que o aluno 
compreenda seus potenciais, habilidades e necessidades educacionais (Reis & Renzulli, 
2010). 

O educador precisa, portanto, progredir em direção ao respeito da diversidade, 
deixando de ser um executor de currículos e transformando-se em responsável na escolha 
de atividades, conteúdos e experiências (Freitas & Pérez, 2010), voltadas ao 
desenvolvimento das capacidades dos alunos, considerando o nível e as necessidades de 
cada um deles. Esta ação faz com que a escola, enquanto contexto educacional, seja um 



espaço apto para o reconhecimento da diversidade. Miranda e Almeida (2001) descrevem a 
escola como um espaço para o reconhecimento da sobredotação, das características e dos 
potenciais das crianças sobredotadas. 
 
 
Sobredotação e criatividade no contexto escolar 
 

A revisão da literatura refere-se as descrições sobre o conceito da sobredotação e 
sua relação com a criatividade. Referindo a relação destes dois temas quanto composição da 
diversidade educacional. Bem como, descreve-se neste estudo a relevância do educador 
enquanto um indivíduo capaz de reconhecer os indícios de sobredotação e criatividade. E o 
contexto educacional enquanto um espaço em que a criança -aluno- expressa suas 
diversidades e demonstra suas necessidades educacionais. 

O educador na transição do século XX para o século XXI, vivência momentos que 
simbolizam a complexidade da sua profissão, pois a sociedade espera que a escola seja o 
grande espaço de socialização, e que os educadores sejam os adultos que ajudam as crianças 
e jovens na sua caminhada para a maturidade (Gonçalves & Veiga, 2006). Para alguns 
autores (Kramer, 2005; Neri, 2005; Vasconcelos, 2009; Flores, 2010) o educador é o adulto 
responsável por permitir à criança a descoberta, sendo este capaz de entender o contexto 
social no qual ela se insere e se desenvolve. Considera-se a sala de atividades como meio de 
suporte para a aprendizagem, um espaço que possibilita momentos e sistematiza atividades 
nas quais decorrem as interações entre as crianças. 

Como uma peça importante para o sucesso do aluno, o educador é um componente 
chave, principalmente no caso da sobredotação, porque é a sua perceção sobre a 
sobredotação e criatividade (enquanto característica da sobredotação) que possibilita o 
reconhecimento desta singularidade, bem como, dos indícios que compõem as diversidades 
educacionais das crianças sobredotadas.  

Assim, o educador é aquele que tem contacto direto com o aluno e pode perceber 
sinais de um potencial superior, podendo realizar uma identificação da sobredotação. É 
através desta identificação que as relações do educador com o aluno deverão ocorrer com 
uma perspetiva de que o adulto assuma para si a responsabilidade e importância do 
desenvolvimento deste aprendiz, e das necessidades educacionais que envolve esta 
diversidade que é a sobredotação (Pinto & Fleith, 2002). 

Ressalva-se que, de acordo com as diversidades sociais, ou seja, com a diversidade de 
habilidades, capacidades e características pessoais dos cidadãos, a Educação de Infância se 
torna mais importante, servindo de ligação, de ponte, transformando-se em terreno de 
fronteira; transformando-se em um espaço para reforçar e apoiar a inclusão social, 
desempenhando um conjunto diversificado de papéis para adultos e para as crianças através 
da participação ativa e com sentido, bem como, oportunidades para se experienciar a 
coletividade, se percecionar a igualdade, se partilhar experiências sociais e para se conseguir 
um bem-estar fundamental (Vasconcelos, 2009). 

Este estudo, portanto, é uma investigação que pretende possibilitar aos educadores 
descreverem as suas conceções sobre a sobredotação e a criatividade, podendo relacionar 
estas conceções com as características presentes no inquérito desta pesquisa. A notória 
relação entre sobredotação e criatividade é pelo fato da criatividade ser um indício do 
comportamento sobredotado. De acordo com Renzulli (2010, 2004, 2011) a criatividade é 
um dos elementos que identificam a sobredotação. Enquanto, o educador é, para alguns 



autores (Renzulli, 2004; Torrance, 1965; Guenther, 2010, 2011; Alencar e Fletih, 2007), um 
importante identificador desta diversidade educacional. 

Segundo Fleith, Almeida, Alencar e Miranda (2010) o conceito de sobredotação esta 
presente em legislações brasileiras e portuguesas. Estas incentivam os contextos 
educacionais e definem tal diversidade como sendo característica do aluno com grande 
facilidade de aprendizagem. Sendo a facilidade de aprendizagem um rápido domínio de 
conceitos, procedimentos e atitudes, esta definição traz a inovação de que a sobredotação 
tem relação com a aprendizagem do aluno. Não se trata, portanto, apenas do aprendiz, mas 
também do contexto que o envolve, dos estímulos que ele necessita e necessitará para 
continuar a desenvolver está capacidade na aprendizagem. Assim, destaca-se “a necessidade 
das escolas preverem e proverem atividades que favoreçam o aprofundamento e o 
enriquecimento curricular, mediante desafios suplementares nas classes comuns, em sala de 
recursos ou em outros espaços definidos pelos sistemas de ensino” (Fleith et al., 2010, p. 
81). 

A definição do conceito de sobredotação perpassa um processo de transformação 
dos métodos, instrumentos e teorias que foram utilizados e desenvolvidos para se 
percecionar o aluno, seu comportamento e desenvolvimento. De modo que, no percurso de 
escolarização, quanto o desenvolvimento ocorre com um ritmo diferenciado, os métodos, os 
instrumentos avaliativos e as teorias que envolvem as conceções dos educadores em relação 
ao aluno e a sobredotação, foram transformando-se em referencia ao tempo. Esta 
diversidade é apresentada nesta escrita em torno do conceito da sobredotação, que foi 
sendo descrito e reformulado ao longo dos últimos 60 anos, tanto no contexto social quanto 
escolar.  

No decorrer do percurso histórico, ocorreram transformações em relação a 
amplitude das características inseridas e consideradas na definição da sobredotação. Parte-
se do pressuposto que, no período em que os testes psicométricos eram os instrumentos 
avaliativos do conhecimento dos alunos e também da sobredotação, tinha-se apenas a 
perceção da sobredotação desde uma perspetiva académica (Renzulli, 2004) e não 
relacionada a criatividade e produtividade do aluno. 

A ideia de que um alto quociente intelectual (QI) era a garantia que um indivíduo 
possuía capacidade para estar inserido no contexto educacional, remete a existência de três 
hipóteses: ser sobredotado, ser um aluno com condições de aprendizagem ou ser um 
cidadão com défice cognitivo. Se o indivíduo que era avaliado, no início do século XX, através 
dos testes psicométricos alcançava a pontuação para ser percecionado por acima da média, 
esta caracterização possibilitava a conceção de que este aprendiz ofertaria, em algum 
período da sua vivência escolar, uma resposta ou uma ação social que transformaria uma 
realidade. Ressalva-se que para Binet (1857-191), criador de testes psicométricos que 
alteraram a avaliação e perceção de alunos com deficiência mental ou dificuldades de 
aprendizagem, a inteligência desenvolvia-se na infância e, portanto, a vida adulta era uma 
consequência do desenvolvimento infantil (Virgolim, 1997). Os testes psicométricos 
desenvolvidos por Binet-Simon (1905) possibilitaram a conceção de que as crianças 
mentalmente deficientes, não deveriam participar do mesmo ambiente educacional que as 
crianças avaliadas como normais, nos testes.  

Para que os testes de QI fossem utilizados e atualmente componham instrumentos 
de avaliação de alunos sobredotados, passou-se por um processo de mudança da escala 
original produzida por Binet e Simon em 1905, de acordo com Kaufman (2009), publicada  e 
utilizada inicialmente para o reconhecimento de alunos que necessitam de uma auxílio extra 



em seu processo educacional, e que possibilitava ao professor reconhecer aos seus alunos 
com dificuldade de aprendizagem. Os testes psicométricos apresentavam, portanto, 
objetivos e problematizações que serviam para avaliar a inteligência e a realização e/ou o 
domínio de soluções referentes aos itens que eram contemplados e avaliados. Sendo que o 
conhecimento medido por estes testes eram em relação as respostas e resoluções 
produzidas pelo individuo, avaliando mais especificamente quanto a área lógico-
matemática. Assim, os testes de QI eram uma ferramenta para se alcançar o 
reconhecimento do aluno com capacidade para aprender, ou seja, com condições de estar 
inserido na escola.  

Contudo na escala de medida utilizada nos testes psicométricos, a descrição da 
terminologia sobredotação não estava presente nem definida. Deste modo, a descrição em 
relação a uma pontuação alta, que possivelmente indicava o aluno como tendo uma 
inteligência muito acima da média, ou quando a pontuação era acima de 140, indicava 
genialidade (Dal-Forno, 2008). Entretanto os alunos que alcançavam essa pontuação não 
eram encaminhados para uma proposta educacional voltada as suas capacidades e 
necessidades. Este mantinha-se inserido no mesmo contexto educacional que os demais 
avaliados como tendo capacidades para aprender. O aluno que tinha uma pontuação de 
genialidade ou inteligência acima da média, era percecionado pela sociedade no intuito que 
ofertasse respostas para as problematizações sociais, por exemplo. 

Virgolim (1997) descreve que Terman - um estudioso dos testes psicométricos - 
reformulou a escala de Binet-Simon, e em 1975, demonstrou que os testes poderiam ser 
aplicados em crianças desde idades precoces, para assim, predizer a vida adulta. Em 
testagens produzidas pelo investigador, teve-se como resultado que os professores 
privilegiavam alunos com potencial académico superior em detrimento de alunos que se 
destacam pela criatividade ou liderança, sendo a inteligência considerada um fenómeno fixo 
e unifacetado, preditiva do sucesso profissional futuro. 

Segundo Virgolim (1997), Terman colaborou para que os testes psicométricos fossem 
um instrumento de identificação de indivíduos sobredotados, e que por muitas décadas 
guiaram e possibilitaram o reconhecimento de habilidades superiores, sendo utilizadas 
questões que iam desde problemas matemáticos a itens vocabulares. Foram relevantes as 
alterações na escala de medida, pois os estudos e as mudanças descritos por Terman 
seguiram sendo estudados, e transformados por Wechsler, que incorporou uma nova 
pesquisa aos testes psicométricos. 

Segundo Kaufman (2009), Wechsler produziu a primeira versão de seu teste em 
1939, mas foi pelos anos 60 em que teve um reconhecimento social mais notável, por ter 
inserido subtestes que avaliavam habilidades não-verbais dos alunos, possibilitando a 
psicólogos e professores a obtenção de maiores informações. Os testes produzidos por 
Wechsler foram denominados como WISC-III (Escala de Inteligência Wechsler para Crianças) 
e atualmente encontra-se numa versão denominada WISC-IV, que foi reeditado no ano de 
2003. 

Nesta perspetiva estudos acerca da psicologia, estavam também a alterar os 
conceitos sobre a aprendizagem e o desenvolvimento. Tornando-se, assim, viável que o 
profissional da educação assistisse ao aluno como um indivíduo, ou seja, com as suas 
particularidades e com as suas próprias capacidades e habilidades, perpassando etapas do 
desenvolvimento e da aprendizagem semelhantes a todos. 

 De acordo com  Tannebaum (1983), Hollinghworth descreveu a necessidade da 
escola ter um papel quanto ao educar e treinar as crianças com um potencial superior, 



revelando a importância de um currículo diferenciado para estes alunos. Com a perspetiva 
de aprofundar e avançar em conhecimentos sobre as disciplinas convencionais, 
considerando as diferentes habilidades destas crianças, iniciou-se uma busca pela 
compreensão de outros fatores para além do intelectual, como a alta realização e as 
condições sociais e escolares para o estímulo destes alunos, ressalvando as influências 
educacionais no desenvolvimento da criança (Tannebaum, 1983). A partir dos estudos que 
revelaram estas necessidades, mostrou-se a importância de programas para o atendimento 
dos alunos sobredotados (Virgolim, 1997). Com a apresentação de novas necessidades e de 
meios para se reconhecer este aluno, buscaram-se novos modos de avaliação e observação. 
E com uma parte muito restrita de alunos e/ou cidadãos conseguindo alcançar por via dos 
testes uma classificação de alto QI, alguns psicólogos e estudiosos do desenvolvimento 
humano começaram a descrever que não poderiam ser apenas as hipóteses do aluno ser 
capaz, ou não, de aprender, e que talvez houvesse a necessidade de reaver este conceito. 

Surgem, então, novas definições, sendo observado que existiam expressões no 
comportamento desses indivíduos quanto a criatividade, respostas e soluções de problemas, 
não abarcando apenas o raciocínio lógico-matemático ou o linguístico. Havia também, a 
perceção de um potencial naqueles cidadãos que conseguiam compreender o outro ou ter 
sua autonomia. A sobredotação começava a ser definida como um potencial que possibilita, 
a quem a tem, a resolução de problemas ou o desenvolvimento de ideias inesperadas, 
perpassando o conceito de ser apenas um ritmo de aprendizagem diferenciado. 

Essas transformações acerca da perceção sobre a sobredotação são consequências 
de estudos e teorias sobre a inteligência pelas investigações de Thurstone e Guilford 
(Tannembaum, 1983; Kaufman, 2009) que descreveram a inteligência como podendo ser 
expressa por diferentes faculdades ou diferentes domínios cognitivos: a habilidade verbal, o 
raciocínio indutivo ou geral, a habilidade numérica, a velocidade percetual, a fluência verbal, 
a habilidade espacial e o raciocínio dedutivo; que não eram percecionados nos testes 
psicométricos. 

Para Guilford (Virgolim, 2007) a inteligência é multidimensional, sistemática, de 
habilidades ou funções do processamento de informações. A teoria multifatorial, descrita 
por Guilford, possibilitou que ocorressem discussões sobre o papel de outras habilidades 
cognitivas como a criatividade. Que não era, ainda, contemplada na avaliação dos alunos 
através dos testes psicométricos. Iniciam-se, assim, debates sobre outras características 
expressas no comportamento e nas ações do aluno sobredotado, que não eram 
contempladas nos testes de QI, e que compõem o desenvolvimento da criança, 
particularizando sua aprendizagem, como seus conhecimentos e reconhecimentos espaciais 
e artísticos. Piaget (Tailler, Oliveira, Dantas, 1992) produziu um dos primeiros estudos que 
estabelecia uma teoria interativa da inteligência, sendo o desenvolvimento cognitivo 
dependente da contribuição genética quanto da qualidade do ambiente em que a criança se 
desenvolve. Ou conforme descreve Virgolim (2007), a visão sobre a inteligência ser unicista, 
possibilita as visões pluralísticas e dinâmicas.  

Lucito (1971) descreve que o desenvolvimento de estudos sobre os sobredotados 
ocorreram devido ao fato de alguns profissionais da educação e da psicologia estarem 
insatisfeitos em terem de recorrer apenas aos testes de QI como instrumento de avaliação. 
Porque observava-se já que alguns indivíduos aprendiam num ritmo que indicava a 
capacidade superior, mas não eram percecionados nem avaliados através dos testes de QI 
como tendo uma pontuação que possibilitava a classificação como sobredotado. Estes 



profissionais começaram a buscar informações e meios de debater sobre as necessidades da 
sociedade, em relação ao aproveitamento máximo do potencial humano. 

Destacam-se assim, os estudos sobre a inteligência, e as mudanças que ocorreram 
nas perceções e definições sobre a sobredotação e suas características. Segundo Oliveira e 
Oliveira (1996), a inteligência é percecionada como possuindo funções mais ou menos 
complexas, que vão possibilitar ao indivíduo, a perceção sobre as relações entre assuntos, 
ações ou temas, e compreender o sentido e significado dos mesmos. A inteligência, 
portanto, pode ser notada pela perceção, memória, aprendizagem, cognição, conhecimento, 
entendimento, compreensão, ideias, conceitos, pensamentos, raciocínios e solução de 
problemas, de acordo com as capacidades de intuição, criatividade, atenção, simbolização, 
representação e afetividade do indivíduo (Oliveira & Oliveira, 1996). Nesta definição surgem 
termos (com seus significados) que possibilitam ao investigador da sobredotação traçar 
relações entre os conceitos, pois, segundo Renzulli (2004; 2011), a criatividade é uma 
característica do aluno sobredotado. Para além, a inteligência pode apresentar-se como 
sendo descrita mais teórica ou mais prática, mais lógica ou menos lógica, mais verbal ou 
mais numérica, mais espacial ou mais mecânica, mais convergente (tradicional, acomodada) 
ou mais divergente (criativa), mais intrapessoal ou interpessoal (social), mais cinestésica ou 
mais musical (Oliveira & Oliveira, 1996) e assim, amplia-se o modo de definir e perceber a 
sobredotação, pois ao definir-se que ela pode vir a ser expressada por uma capacidade 
acima da média do aluno (Renzulli, 2011) tem-se relação com a inteligência, não mais 
considerada apenas pelas medidas do QI, mas também, pelas capacidades de expressão do 
aluno e de perceção. 

Renzulli (2004) descreve que ao conceptualizar a sobredotação com a teoria dos Três 
Anéis, buscou ampliar a perceção dos educadores quanto aos alunos com conhecimentos ou 
expressões mais voltadas as questões extra curriculares, como o desenvolvimento 
cinestésico corporal, artístico ou espacial. Esta ampliação ocorre através da descrição de dois 
tipos de sobredotação: a criativo-produtiva e a académica. Ambas envolvem os conteúdos 
curriculares ou áreas de interesse dos alunos, mas são expressas pelos mesmos de maneiras 
distintas. 

A sobredotação criativo-produtiva refere-se a um aluno que tem autonomia na sua 
aprendizagem, nas suas ações; é um aprendiz que gosta de atuar de maneira inesperada, 
buscando solucionar os problemas de modo inovador ou único, personalizando suas ideias e 
conceitos. A sobredotação académica é percecionada no aluno que desempenha suas 
tarefas com atenção, seguindo as próprias ordens e organização, apresentando autonomia 
em suas respostas também, mas as soluções são mais voltadas à praticidade (Renzulli, 2004, 
2010, 2011). Logo, as três características, presentes no conceito dos Três Anéis, referem-se a 
criatividade, capacidade acima da média, envolvimento com a tarefa (Renzulli, 2004; Reis e 
Renzulli, 2010) sendo que, ao se misturarem no desempenho e ações do aluno, o educador 
terá a possibilidade de reconhecer a sobredotação. Mas as três características estão 
presentes no comportamento e ações de todos os alunos; é a frequência e intensidade com 
que estas aparecem juntas que desvelam a diversidade educacional ou a singularidade do 
processo de ensino-aprendizagem do aluno. 

Sobre cada uma das três características, Renzulli (2011) descreve que o 
comprometimento com a tarefa é a característica expressa através da ação do aluno 
enquanto seu processo de criação, ou seja, é através da energia exercida pelo aluno sobre 
um determinado problema ou área específica de desempenho, podendo ser considerada, 
também, como a capacidade do aluno sobredotado em envolver-se totalmente por um 



extenso período de tempo. Mas essa expressão depende da motivação, pois é preciso um 
estímulo inerente para o aluno não sentir-se impedido ou frustrado, e sim livre para seguir 
seus instintos, trabalhando as suas ideias. Renzulli (2011) descreve, ainda, que os estudos 
realizados por Terman já indicavam o comprometimento com a tarefa, um traço que 
caracteriza os indivíduos altamente produtivos. 

A capacidade acima da média é uma característica relacionada com a área de 
interesse do aluno, sendo percecionada na realização de suas tarefas em referência a que o 
aluno compreende, expressa e demonstra. Essa capacidade pode não estar relacionada 
apenas as notas dos alunos em relação as avaliações escolares ou apresentada apenas nas 
ações que envolvem os conteúdos curriculares escolares (Renzulli, 2011). A capacidade 
acima da média, segundo Renzulli (2011), pode ser observada no aluno sobredotado, pelo 
professor, através do conhecimento expresso por aquele, ou das relações e associações que 
é capaz de fazer. 

A criatividade é uma característica da sobredotação que refere-se a originalidade do 
pensamento e a tendência das abordagens e problemas arquitetónicos, as engenhosidades 
construtivas, as capacidades em anular as convenções estabelecidas e os procedimentos 
quando apropriado; é a capacidade para a conceção de realizações originais e eficazes de 
produtos que os alunos podem produzir em sala de aula, ou em qualquer outro espaço e que 
é percecionado pelo indivíduo com planeamento, consciência, técnicas, forma visual e razão 
(Renzulli, 2011). 

Para Torrance (1965) a criatividade é expressa pelo pensamento criativo que refere-
se às habilidades tais como um grande número de ideias, flexibilidade, originalidade ou 
ideias inusitadas, a elaboração do aluno, sua sensibilidade aos problemas e dificuldades ou 
seu modo diferenciado de perceber o usual. A criatividade tem seu significado no nível 
individual para que o sujeito consiga resolver problemas no trabalho ou atividades e na vida 
com facilidade; no nível social, para que o sujeito consiga criar novas descobertas científicas, 
novos movimentos artísticos, novas invenções e novos programas sociais; e no nível 
económico, no sentido que os novos produtos e os novos serviços geram novos empregos 
(Sternberg, 1999). 

Portanto, este processo de percecionar a sobredotação possibilita que os interesses e 
as habilidades do aluno sejam reconhecidos e respeitados. Segundo Sternberg (1986) a 
importância fundamental da sobredotação não foi para compensar esforços teóricos ou 
empíricos, e sim devido a uma soma de conceções da sobredotação que reuniram uma 
grande diversidade de pontos de vista. 

A inteligência e a sobredotação são constantes, fazem-se presentes no processo de 
ensino-aprendizagem, mas é preciso estimular ambas para que sejam notadas no decorrer 
do desenvolvimento de uma criança, de acordo com as transformações e capacidades 
expressadas nas ações desta. Uma das ações pode ser o brincar, que está presente na 
infância, e nesse estudo, é descrito como uma ação necessária para o educador percecionar 
o comportamento da criança e suas transformações. 
 
 
Plano/Metodologia 
 

O principal objetivo desta investigação é investigar as perceções dos educadores de 
infância sobre a sobredotação e a criatividade, como é influenciada esta perceção pela 
formação dos educadores, por fatores contextuais da escola, e de quais são as distinções nas 



perceções apresentadas pelos educadores brasileiros e portugueses. O problema central da 
investigação neste estudo é o seguinte: Quais as representações dos educadores de infância 
em relação a sobredotação e a criatividade em crianças do pré-escolar e quais seus fatores? 
Para responder a este problema, foram planeados as seguintes questões de investigação: 

Q1. Existe relação entre o tempo de experiência do educador e as caraterísticas que 
este assinala como indícios de sobredotação e criatividade? 

Q2. Existe relação entre as características assinaladas pelos educadores brasileiros 
com as assinaladas pelos educadores portugueses como indícios de sobredotação? 

Q3. Existe relação entre as características assinaladas pelos educadores brasileiros 
com as assinaladas pelos educadores portugueses como indícios de criatividade? 

Q.4 Como se diferenciam as características percecionadas pelos educadores de 
escolas públicas e escolas privadas? 

Cada uma das questões possibilitará que no estudo desta investigação sejam 
sistematizadas respostas para as mesmas, referindo a relevância dos temas investigados. 

No âmbito da metodologia este artigo está a ser estruturado nas descrições que 
Tuckman (2012) apresenta sobre o que é uma investigação em Educação e quais os 
elementos que esta deve ter em sua composição. Utilizando-se de uma revisão de literatura 
quanto aos instrumentos de avaliação referentes à sobredotação, que possibilitem uma 
recolha de dados anónima, confidencial e direcionada à conceção e perceção dos 
educadores de infância, quanto quais são as características que estes consideram como 
indícios de sobredotação e criatividade neste espaço e etapa da educação escolar.  

O instrumento de avaliação dos constructos conduzirá à adaptação, para Brasil e 
Portugal, de uma escala de medida de concordância - tipo likert. Sendo destacado já alguns 
instrumentos recolhidos (Al-Hadabi, 2010; Rosa, 2009; Veiga & Marques, 2001; Freitas e 
Pérez, 2010) que são referidos em investigações sobre a perceção de educadores de infância 
e de outras etapas da educação (tanto do ensino básico como secundário) com o objetivo de 
percecionar as relações que os educadores fazem e tem sobre características do 
comportamento e da cognição da criança. Descrevendo um total de 50 características 
distintas, presentes nos três primeiros instrumentos  (Al-Hadabi, 2010; Rosa, 2009; Veiga & 
Marques, 2001) que referem-se ao comportamento da criança sobredotada e criativa. 

Os instrumentos estudados foram analisados tendo em conta a revisão de literatura 
utilizada pelos investigadores e a validade destes. Também devido ao fato das características 
terem relação com a revisão de literatura, para além da conceção de sobredotação baseada 
na teoria dos Três Anéis de Renzulli (2004, 2011) que é utilizada neste estudo. 

A estrutura do inquérito a ser produzido, parte da premissa de que as 50 
características localizadas nos estudos analisados estão relacionadas em duas categorias: 
cognitiva e psicossocial. Isso possibilitará ao educador descrever a relação entre 
características sociais, afetivas e morais, como também, características do pensamento e do 
conhecimento.  

A amostra referente a esta investigação incluirá cerca de 400 educadores de infância 
(200 portugueses e 200 brasileiros) que terão acesso, através do inquérito, às características 
da sobredotação e criatividade, as quais deverão ser relacionadas com a perceção do 
educador. Também se considerarão outras variáveis pessoais, tais como habilitações, 
período que desempenha a função como educador de infância, a sua participação em 
formações sobre sobredotação e criatividade, entre outras variáveis, para que ocorra, como 
descreve Tukcman (2012) uma investigação por inquérito com um desing que permita 
estabelecer comparação entre grupos. Os sujeitos desta investigação serão, portanto, os 



educadores de infância do Brasil e de Portugal, da cidade de Porto Alegre (RS) e de Lisboa, 
respetivamente. 

A perceção quanto a necessidade de ações de formações para estes profissionais, 
justifica a busca por compreender as relações que os educadores produzem quanto aos 
temas da sobredotação e da criatividade, perpassando a ideia apenas da identificação desta 
diversidade, e provocando um estudo sobre as conceções que os educadores têm sobre os 
temas. 

Definiu-se como população desta investigação os educadores pertencentes à 
educação de infância de escolas públicas e privadas do Brasil e de Portugal, devido à 
existência de instrumentos de avaliação de alunos e alunas sobredotados presentes na 
educação de infância nos dois países. Sendo estas   características da diversidade 
educacional, e singularidade do processo de ensino-aprendizagem da criança presente no 
pré-escolar. Tendo ainda as questões de investigação que trazem por variável a existência ou 
não de uma diferença cultural nas perceções dos educadores, os meios e estilos de 
expressão de alunos brasileiros e portugueses. 

O inquérito educacional desta investigação, portanto, esta a ser composto, até o 
período de escrita deste artigo, por cinquenta (50) características de sobredotação, 
referenciadas nos inquéritos apresentados por Al-Hadabi (2010), Rosa (2009) e Veiga e 
Marques (2001) e adaptados para o estudo entre Brasil e Portugal. Sendo que no estudo 
realizado por Veiga e Marques (2001) são apresentas 34 características de sobredotação que 
foram relacionadas ao comportamento do aluno sobredotado, permitindo ao educador 
perceber entre estas comportamentos que possibilitam um rendimento escolar acima da 
média, ou que expressão um comportamento negativo nas ações escolares, como o 
desinteresse e a indisciplina. Segundo Al-Hadabi (2010) estas características referem-se ao 
comportamento psicossocial do aluno sobredotado e em sua investigação o interesse deste 
aluno pelo desafio, por correr riscos e por atividades desconhecidas não foram 
percecionadas pelos educadores como uma características da sobredotação, e compõem o 
inquérito da investigação para que seja analisada a perceção destas características pelos 
educadores brasileiros e portugueses. Rosa (2009) realizou uma investigação com 
educadores portugueses quanto a perceção destes em relação ao atendimento dos alunos 
sobredotados e suas características, sendo que nesta investigação foi comparada a sua 
listagem de características com os demais inquéritos  referidos e analisados para assim 
ocorrer uma complementação de características percecionadas no estudo. 

As vinte e uma (21) características descritas no inquérito sobre a criatividade 
referem-se às investigações (Freitas & Pérez, 2010; Morais & Azevedo, 2008) sobre as 
características que os educadores relacionam ao conceito e ao comportamento criativo do 
aluno. Sendo que nos dois estudos são referidas a originalidade e a imaginação como as 
duas características mais percecionadas nos alunos criativos, bem como, a autoexpressão 
(Morais & Azevedo, 2008). Mas Freitas e Pérez (2010) descrevem outras características que 
de acordo com a literatura (Sternberg & Davidson, 1986; Sternberg, 1999; Bahia & Trindade, 
2012) compõem o comportamento dum aluno com um potencial criador, e com uma 
capacidade de inovar frente a desafios e problemas. 

 
 
 
 
 



Considerações 
 

Os resultados desta investigação serão analisados em termos da adequação e das 
oscilações das características de sobredotação e criatividade percecionadas pelos 
educadores, quer em função de variáveis dos educadores de infância, como das variáveis das 
crianças e dos seus contextos familiares,. Como também em relação aos educadores dos 
países envolvidos - Brasil e Portugal. Sendo esta análise através do SPSS por estatísticas 
descritivas e análises multivariadas de dados. 

Na perspetiva de serem estudas as relações entre a sobredotação e a criatividade, e 
sobre cada uma respetivamente, auxiliando na perceção das necessidades educacionais dos 
alunos (Morais & Azevedo, 2008). Ou ainda, auxiliando na captação de ideias quanto a 
perceção dos educadores sobre a diversidade educacional, que é a sobredotação; e em 
relação a criatividade enquanto uma expressão de singularidade educacional. Envolvendo, 
deste modo, um estudo que possibilite, futuramente, aos educadores de infância motivar 
seu aluno em estar na escola, em fazer-se reconhecer no espaço educacional e em 
compreender seu importante papel no processo de ensino-aprendizagem. 
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