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Criatividade e altas habilidades/superdota..áo

Denlse de Souza Flelth*

Identificar e estirrular a enanca com altas habllkíades/superdotacáo tem se constituído em um
desafio para educadores e psicólogos. Muitas concepcñes acerca do fenómeno das altas habilidades térn
sido propostas por estudiosos desde o início do século XX. Uma das concepcñes mais conhecidas sobre o
superdotado é de que seria aquele indivíduo que se sal bem nos testes de inteligencia, ou que apresenta
um desempenho intelectual superior. Entretanto, superdotacáo nao pode ser considerada exclusivamente
como sinónimo de QI alto. concepcees atuais sobre este fenómeno tem chamado a atencác para a
importancia de se considerar outros aspectos como influencia do ambiente, sorte, autoconceito positivo,
motiva~ao e, especialmente, a criatividade. Dais importantes objetivos da educacño do aluno com altas
hebllídedes/superdotacéo sao: (a) desenvolver talentos e habilidades, auxiliando estes indivíduos a
atualizarem seu potencial e se tomarem críatívos, e (b) habilitá-Ios a darem contnouícñes criativas a
sociedade. o objetivo deste artigo é, portanto, discutir a importancia da criatividade no desenvolvimento
de altas hebuldades/superdotacéc.

Palavras-chave: superdotacño. Altas Habilidades. Criatividade. Inteligencia.

* Universidade de Brasilia.

Criatividade e altas habilidades

Cultivar os talentos de enances com altas hebllídades/superdotecéo é uma tarefa promissora e, ao
mesmo tempo, desafiadora. Por um lado, nocñes estereotipadas e preconceituosas, que ainda
prevalecem em nossa sociedade, acerca do indivíduo superdotado constituem obstáculos a lrrplantacáo
de servícos e programas de atendimento a esta populacáo, Por outro lado, observa-se, no cenário
intemacional, um interesse crescente em se investir na educacño do superdotado, pois, como bem
argumentam Stemberg e Davidson (1986), "superdotacáo é inquestionavelmente o recurso natural mais
precioso que uma civiliza~ao pode ter" (p. lx),
Muitas concepcñes acerca das altas habilidades tem sido propostas por estudiosos desde o início do
século XX. Com a ejaboracño e divulga~ao de testes de inteligencia, especialmente na la. metade do
século passado, uma concepcáo bastante enraizada no pensamento popular, até os dias de hoje, é de
que o indivíduo com altas habllidedes/superdotacác seria aquele que se sai bem nos testes de
inteligencia, ou que apresenta um desempenho intelectual superior. Entretanto, nos últimos trinta anos,
diversos estudiosos da área térn contestado a nocáo de que o fenñrreno da superdotacáo estaria
atrelado exclusivamente a um QI alto (FELDHUSEN, 1992; GAGNÉ, 1993; GARDNER, 1995; MARLAND,
1972; RENZULLI, 1978; STERNBERG, 1991; TANNENBAUM, 1991). Ao contrário, estes autores térn
destacado a necessidade de se considerar outros aspectos como influencia do ambiente, sorte,
autoconceito positivo, motiva~ao e, especialmente, criatividade. Para Davis e Rimm (1994), nao existe
tema mais importante na educacéo do superdotado do que criatividade, pois dois importantes objetivos
desta educacño sao: (a) desenvolver talentos e habilidades, auxiliando estes indivíduos a atualizarem
seu potencial e se tomarem criativos, e (b) habilitá-Ios a darem contríbulcñes criativas a sociedade.
o objetivo deste manuscrito é, portanto, discutir a importancia da criatividade no desenvolvimento de
altas habllídades/superdotacáo. Inicialmente, serño apresentadas concepcñes de superdotacñc,
destacando tendencias recentes na área. Posteriomnente, será exarrinada a rela~ao entre inteligencia e
criatividade. A seguir, serño contrastadas características de altas hebüldades/superdotacác com as
associadas a criatividade. Para concluir, resultados e implica~lies de estudos sobre criatividade e
superdotacáo serño apresentados.
Concepcñes de altas hebüídades/supemctacác
Para Feldhusen (1986), por exemplo, superdotacáo na infancia e adolescencia consistiria em uma
predlsposlcño psicológica ou física para uma aprendizagem e desempenho superiores; na vida adulta
envolveria alto nível de desempenho. Entretanto, a rranífestacño desta predísposícño dependeria de um

ambiente estirrulador que proporcionasse oportunidades de qualidade. A superdotacéo estaria, entño,
associada ao alcance de objetivos de alto nível, a um desempenho de excelencia e a cria~ao de novas
idéias e produtos. Sua concepcáo de superdotacéo inclui os seguintes componentes: habilidade
intelectual geral, autoconceito positivo, motiva~ao e talento. Para este autor, características
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desafiador e sorteo
Com base na sua teoría tríárquíca de inteligencia, Sternberg (1997) apresenta tres tipos de
superdotacño intelectual: analítica, sintética e prática. superdotacño em rela~ao as habilidades
analíticas envolve dissecar um problema e compreender suas partes. Individuos com altas habilidades
nesta área de funcionamento intelectual tende a ter um bom desempenho em testes convencionais de
inteligencia. Já a superdotacáo sintética é observada em indivíduos que sao intuitivos, críatívos e Iidam
bem com sítuacñes novas. De maneira geral, estes indivíduos nao se saem bem em medidas tradicionais
de inteligencia. Portanto, nem sempre estño entre aqueles com maior QI, mas sao os que apresentam
ccntríbuícñes mais originais e inovadoras. O terceiro tipo de superdotacáo, denolTinada de prática,
envolve aplicar qualquer habilidade, seja analítica ou sintética, em sltuacñes do dia a dia. O indivíduo
com superdotacáo prática é aquele que consegue visualizar o que é necessário ser feito para se obter
exito em um detenninado ambiente. Entretanto, Stemberg ressalta nomnalmente os individuos nao
possuem um único tipo de superdotacáo, mas uma corrtnnacño deles. Assim, para este autor,
superdotacáo seria resultado de um bom balanceamento destes tres tipos de habilidades.
A concepcáo dos tres anéis, proposta por Renzulli (1978, 1986, 1994), concebe superdotacáo como
resultado da lnteracéo de tres fatores: habilidade acima da nnédia, envolvimento com a tarefa e
criatividade. Habilidade acima da nnédia envolve tanto as habilidades gerais, que consistem na
capacidade de processar infomna~lies, de integrar experiencias que resultam em respostas adaptativas e
apropriadas a novas sltuacñes e na capacidade de se engajar em pensamento abstrato (por exemplo,
pensamento espacial, memória e fluencia de palavras), quanto as habilidades específicas, que consistem
na capacidade de adquirir conhecimento e habilidade para atuar em uma ou mais atividades de uma área
especializada (tais como quílTica, matemática, fotografia, escultura etc).
O segundo anel, envolvimento com a tarefa, envolve altos níveis de interesse, entusiasmo e fascínio na
execucño de uma atividade ou resolacño de um problema. Neste sentido, o indivíduo envolvido com a
tarefa estabelece um padrño de excelencia de desempenho, desenvolve um senso estético acerca de
seu trabalho e dos outros e pode ser descrito como perseverante, dedicado, autoconfiante, esforcado,
trabalhador árduo e consciente de estar desenvolvendo um trabalho importante. O terceiro anel,
criatividade, envolve ñuéncía, flexibilidade e originalidade de pensamento, abertura a novas experiencias,
curiosidade, sensibilidade a detalhes e ausencia de medo em correr riscos. É necessário salientar que os
anéis nao precisam estar presentes ao mesmo tempo, ou se manifestar na mesma intensidade, ao langa
da vida produtiva. O mais importante é que eles estejam interagindo em algum grau, para que um alto
nivel de produtividade criativa possa emergir (RENZULll, 1986).
Renzulli e Reis (1997) reconhecem que algumas habilidades e características associadas a superdotacéo
podem se manifestar apenas quando o aluno estiver engajado em alguma atividade ou área de interesse.
Neste sentido, Renzulli (1978, 1986) defende a idéia de que deve haver uma rrudanca no enfoque das
deñnlcñes de superdctacño de "ser ou nao ser superdotado" para "desenvolver comportamentos
superdotados". Assím, a visao de superdotacño como um fenomeno inato e cristalizado seria substituído
por uma visan mais dlnámíce e flexível, levando-se em conslderacéo a importancia da ínteracáo entre
indivíduo e ambiente no desenvolvimento de comportamentos superdotados.
Para Freeman e Guenther (2000), "alunos superdotados sao aqueles que demonstram níveis de
desempenho excepcionalmente altos, seja em uma amplitude de realiza~lies ou em uma área delilTitada,
e aqueles cujo potencial nao foi reconhecido por testes ou autoridades educacionais" (p. 23). Estas
autoras destacam ainda o papel do ambiente na promo~ao de condícñes apropriadas e ricas de
aprendizagem.
Podemos concluir que as novas tendencias na concepcño de altas habllldades/superdotacáo enfatizam o
caráter multidimensional, dínámco e produtivo-criativo do potencial superior (veja Quadro 1).
Rela~ao entre criatividade e inteligencia
É interessante observar que até a primeira metade do século XX, o conceito de inteligencia se superpós
ao de criatividade. Os estudiosos dos processos de pensamento pressupunham que a criatividade nao
apresentava nenhum problema especial, uma vez que o conceito de inteligencia era tido como suficiente
para explicar todos os aspectos do funcionamento mental. Foi somente a partir do discurso de Guilford
na reunláo anual da Assocíacéo Americana de Psicologia é que criatividade passou a despertar o
interesse de pesquisadores, psicólogos e educadores (ALENCAR & FLEITH, 2003).

A rela~ao entre criatividade e inteligencia passou, entño a ser objeto de estudo de muitos estudiosos da
área (ATTWOOD, 1998; GARDNER, 1983, 1993; GETZELS & CSIKSZENTMILAYI, 1975; HAENSLY &
REYNOLDS, 1989; RUNCO, 1991; SIMONTON, 1994; STERNBERG & O'HARA, 1999). No entanto, observa
se, ainda nos dias atuais, uma divergencia de posicionamentos acerca da rela~ao entre estes dois
construtos.
A literatura apresenta cinco as abordagens distintas relacionando criatividade e inteligencia (ALENCAR &
FLEITH, 2001; STERNBERG & O'HARA,

Quadro 1. Abordagens Antigas versus Tendencias Recentes na Concepcáo de Ahas Habílídades/Superdotacño,

quadro
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fenómeno multidimensional que envolveria operaeóes diversas como memória, cognieáo, pensamento convergente,
pensamento divergente (habilidade associada a criatividade) e avaJial:llo. Gardner (1983, 1993, 1995), 80 propor a Teoria
das Inteligencias Múhiplas, a qua! estabeleeia que as inteligencias podem ser utilizadas de diversas maneiras, incluindo, mas
nllo limitando, as ahernativas criativas, também concebe criatividade como um aspecto da inteligencia.

Por outro lado, outra abordagem da re!al:1lo entre inteligencia e criatividade estipula que a inteligencia seria urna
dimensllo ou subconjunto da criatividade. Urn exemplo desta perspectiva é a teoria do investimento em criatividade
apresentada por Sternberg e Lubart (1991). Para estes autores, a inteligencia é um dos seis componentes que integram a
criatividade.
A terceira abordagem que procura explicar a re!al:llo entre inteligencia e criatividade estabeleee que estas habilidades se
sobrepñem até determinado ponto, o que implica dizer que em alguns aspectos, inteligencia e criatividade silo similares, mas
em outros, silo diferentes. Urn dos principais expoentes desta abordagem é Barron (1969), que examinou a re!al:llo entre
criatividade e inteligencia em várias discip1inas. Os resultados de seus estudos indicaram que inteligencia, considerada como
QI, e criatividade apresentam urna correlaeáo positiva, até o QI máximo de 120. Acima deste índice, os dois fenómenos
apresentam uma correlaeño baixa ou próxima de zero. Ele denominou este fenómeno de teoría de efeito lirniar ou threshold
theory. Portanto, acirna de um QI de 120, outros fatores poderiam ser mais determinantes do que a inteligencia para se
prever criatividade. Nesta mesma linha de pensamento, Simonton (1994) considera que um aho nivel de inteligencia poderia
inibir a producáo criativa, afirmando que, nesta situa\:lio, o indivíduo necessita apresentar respostas adaptativas 80 ambiente,
o que implica usar o pensamento convergente.
Urna quarta abordagem da re!al:llo entre criatividade e inteligencia considera ambos os construtos como sendo sirnilares.
Haensly e Reynolds (1989) defendem a idéia de que criatividade e inteligencia representam o mesmo fenómeno. Eles
propñem que "criatividade nIlo é outro ramo do processamento
mental, mas é a expressáo fmal de um sistema refinado de pensamento que nós conhecemos como inteligencia" (p. 130).
Finalmente, a quinta abordagem acerca da re!al:llo entre criatividade e inteligencia apresenta a n091lo de os dois construtos
silo independentes. Getze1s e Jackson (1962), Torrance (1975) e Wa1lach e Kogan (1965) consideram inteligencia e
criatividade como fenómenos distintos e separados. Para estes autores, urna inteligencia superior nllo seria garantia de alto
nivel de criatividade. Apesar do grande investimento em pesquisas 80 longo das últimas décadas, podemos concluir que
ainda nIlo existe um consenso a respeito da re!al:llo entre criatividade e inteligencia.
Características do indivíduo superdotado e criativo
Criatividade é o processo que resulta em um produto novo e útil para uma dada sociedade em um dado momento (STEIN,
1974). Envolve tanto aspectos cognitivos quanto afetivos. Entre as características cognitivas associadas a criatividade
(ALENCAR & FLEITH; 2003; DAVIS & RIMM, 1994), podemos ressaltar:
a) tluencia: habilidade para produzir multas idéias sobre um tema ou várias so!u96es para um problema;
b) flexibilidade: habilidade de anaIisar uma situa\:llo sob diferentes ángulos ou de conceber diferentes categorias de respostas
a um problema;
c) originalidade: producáo de idéias novas, diferentes, infreqüentes ou incomuns;
d) sensibilidade a problemas: habilidade de ver defeitos em situa\:lio onde usualmente nIlo se percebe problemas;
e) elabora¡:llo:habilidade de adicionar detalhes a uma idéia, incluindo seu desenvolvimento e aprimoramento;
f) definieáo de problemas: habilidade de identificar problemas reais, isolar aspectos do problema, clarificá-lo e simplificá-lo,
identiñcar "subproblemas", propor def~es de problemas;
g) pensamento por anaIogia: habilidade de tomar emprestado idéías/sclucñes de um contexto/problema e usé-las em outro.
h) avalia9llo: processo de decisáo, julgamento e selecáo de uma ou mais idéias entre um grupo de idéias produzidas

anter!onnente.
Com re!al:llo 80S tr"90S de personafidade, podemos afirmar que indivíduos criativos tendem a ser independentes, curiosos,
persistentes, autónomos, imaginativos, energéticos, autoconfíantes, atraídos pelo misterioso e complexo, tolerantes a
ambigüidade, abertos a novas experiencias, dedicados, motivados intrinsecamente e com coragem para correr riscos. No
Quadro 2 silo apresentadas sugestóes de como desenvolver habilidades cognitivas e tr"90S de personalidade relacionados a
criatividade.
Quanto as características comumente encontrados em indivíduos com altas habilidades/superdotacáo, podemos listar:
- Aho grau de curiosidade.
- Boa memória.
- Aten9llo concentrada.
- Persistencia.
- Independencia e autonomia.
- Interesse por áreas e tópicos diversos.
- Facilidade de aprendizagem.
- Criatividade e irna~llo.

- Iniciativa.
- Lideranca,
- Vocabulário avancado para sua idade cronológica.
- Riqueza de expressllo verbal (elaboraeáo e fluéncia de idéias).
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- Interesse por Iivros e outras fontes de conhecimento.
- Alto nível de energia.
- Preferencia por situacóes/objetos novoso
- Senso de humor.
- O riginaIidade para resolver problemas.
É inleressante observa-se que muilas das características associadas acriatividade estilo presentes na descríeao dos alunos
com altas habílídades/superdotacáo.
Algumas das características presentes tanto no individuo criativo como no superdotado podem gerar tensñes,
especiahnente em sala de aula. Por isso, os professores devem ser bem orientados a como Iidar com alunos que apresentam
tais características de forma a nao criar um ambiente inibidor do potencial criativo e elevado (veja Quadro 3).
Resuhados e implicaeñes de estudos sobre criatividade e altas habilidades
Estudos conduzidos no Programa de Pós-Graduaeáo do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasilia tém investigado
o nível de criatividade de alunos com altas habilidades/superdotacáo. Chagas (2003), por exemplo, investigou are~ entre
nível de criatividade de 14 adolescentes identificados como superdotados e 14 nao identificados de nível sócio-económico
desfavorecido e seus país. Os resuhados indicaram nao haver re~ entre criatividade de país e filhos, Foi evidenciado,
porém, que os alunos identificados como superdotados apresentaram um desempenho superior nos testes de criatividade
quando comparados 80S alunos nao identificados como superdotados.

Quadro 2. Desenvolvimento de Habilidades Cognitivas e Traeos de Personalidade Associados aCriatividade.

qd2

Quadro 3. Características de Criatividade e Altas Habilidades, Desafíos em Sala de Aula e Estratégias Educacionais a
serem Implementadas pelo Professor.

qd3

No estudo de Aspesi (2003), buscou-se examinar padrñes presentes nos processos familiares relacionados 80

desenvolvimento das altas habilidades em 12 críaneas de idade pré-escolar. Urna das variáveis investigadas foi criatividade.
Observou-se urna correlaeao positiva moderada, embora nao estatisticamente significativa, entre os escores obtidos pelas
criancas nos testes de inteligencia e de criatividade. Nao foi encontrada correlaeáo entre os escores de mñes, país e fiíhos
quanto acriatividade.
Já Maia-Pinto e Fleitb (2004) examinaram a influencia de um programa de atendimento 80 aluno com altas
habílídades/superdotacáo no nível de criatividade de seus participantes. Setenta e sete alunos, de ensino fundamental e
médio, constituiram a amostra deste estudo, Os alunos com habilidades artísticas apresentaram um desempenho

signiñcativamente superior no teste de criatividade quando comparados 80S com habilidades académicas. Ourofmo e Fleith
(no prelo) compararam alunos superdotados, hiperativos e superdotadoslhiperativos em re1a9ao a diversas variáveis,
inclusive criatividade. Participaram do estudo 114 alunos atendidos pela rede de ensino do Distritu Federal, sendo 52 alunos
superdotados, 43 alunos portadores de TDAH e 19 alunos superdotadoslhiperativos. Os resuhados indicaram difereneas
significativas entre os alunos dos tres grupos em favor dos superdotados em urna das medidas de criatividade 
originalidade verbal.
Os estudos descritus anteríonnente assinalam a necessidade de se considerar a dímensáo da criatividade tanto no momento
de identifIcR9ao e avalia9ao do aluno com indicll\'liO de altas habilidades, como também urna habilidade a ser desenvolvidas
nos programas e servíeos oferecidos a esta clientela. Como bem explica Novaes (1999),
Os superdotados e talentosos só seráo verdadeiros atores sociais, quando propuserem, além da contríbuícáo de suas
capacidades e talentos, um novo sonho histórico num horizonte de esperance, 80 anunciarem pensamentos criadores,
ousando organizarem-se na busca de práticas e R90es integradoras, respeitando as diversidades sociais e tendo coragem de
fazer caminho, onde nao há caminho. (p. 54)
Adernais, Renzulli (1980) adverte que nao devemos considerar "superdotacáo como um conceito absoluto - algo que existe
em si mesmo ou de si mesmo, sem re1a9ao com qualquer outra coisa' (p. 4). Portanto, o papel da criatividade na formll\'liO
e educaeáo dos alunos com altas habílídades/superdotacáo nao deve ser negligenciado, pois espera-se que estes individuos
se tomem produtores de novos conhecimeatos 80 invés de meros consumidores de informacóes existentes (RENZULU,
1986).
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