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Vida adulta: superdotação e motivação

Juan José Mauriria Mosquera*
Claus Dieter Stobaus**

o trabalho aprofunda as relações existentes entre o desenvolvimento humano adulto, entendido
corro um desenvolvimento para toda a vida; a superdotação, entendida corro aquelas características do
ser humano que corrpõem uma união entre três eixos: inteligência, criatividade e personalidade; e a
rrotivação, quer extrínseca, quer intrínseca, irrpulsionadora daqueles aspectos desenvolvimentais mais
relevantes.

Palavras-chave: Adultez. Desenvolvimento Humano. Superdotação. Motivação. Educação Especial.

* ProfessortibJlarda FACED- PUCRS, DoutDrem Psicologia da Educação.
** Professor titular da FACED- PUCRS, Doutorem Educação.

Introdução

É nossa preocupação fundamental, neste trabalho, aproximar três temas de significação e
relevância máxima, para tentar oferecer algumas características sobre a vida do ser humano adulto, com
suas peculiaridades e seu sentido de vida e, ao mesmo tempo, poder estudar a problemática da
superdotação, em um enfoque da Psicologia Positiva, que se preocupa com os aspectos mais adequados
e significativos da vida humana, destacando principalmente o lado melhor da existência e aproximando
com o que considerarros corro superdotação e como talento, mais adiante com a rrotivação.

Estas duas primeiras temáticas são extremamente atuais na Psicologia e na
conterrporâneas, porque elas prevêem uma possibilidade de avançada no que diz respeito
entendimento do cotidiano da vida e das perspectivas de avanço nas áreas do conhecimento.

Educação
ao melhor

A terceira temática, isto é, a rrotivação, representa também um aspecto decisivo da personalidade
humana, já que, através dela, somos irrpulsionados a viver com mais (ou menos) intensidade a nossa
existência, que depende dos estírrulos internos e externos que nos impulsionam a realizar ações e
aproximar-nos ao futuro do nosso desenvolvimento.

As temáticas em estudo se interrelacionam e possibilitam uma abertura de conhecimento, que
amplia a corrpreensão do ser humano e pode trazer implicações pedagógicas extremamente
interessantes ao entendimento do transcurso da existência. Contemplarros, nesse estudo, o desenvolver
da criatura humana através do que se denomina Iife-span approach, o desenvolvimento durante toda a
vida, procurando unir a cognição nas suas melhores possibilidades com os motivos para viver.

Vida adulta

Vanderplas-Holper (2000) assinalam que o desenvolvimento da vida humana, especialmente na
idade adulta, é um tecido de relações complexas e irrbricadas, diz essa autora. A partir dos anos 70 do
século XX uma rede de investigadores da qual Paul Saltes pode ser considerado líder, pois envolveu-se
rruito ativamente na formulação dos princípios teóricos que orientam o estudo do desenvolvimento ao
longo de toda a vida e na realização de muitas investigações científicas que se inserem no quadro
conceitual assim elaborado. Entre os investigadores se destacam Schaie, Willis e Lenner, que
trabalhavam ou trabalham em diferentes universidades dos Estados Unidos. Também se destacou como
pesquisador muito criativo Klaus Riegel (1925-1977), um investigador alemão errigrado para os Estados
Unidos e que deixou uma obra extremamente interessante e meritória.

o próprio Professor Saltes realizou os seus primeiros trabalhos nos Estados Unidos e criou, a partir
de 1980, uma equipe importante de investigadores no instituto Max-Planck, em Berlin. Através do seu
trabalho e de um conjunto de publicações, Saltes e seus co-autores definiram a Psicologia do
Desenvolvimento ao longo de toda a vida e forrrularam um corpo de proposições que constituem os
princípios de diretores que orientam os trabalho errpíricos.

Podemos afirmar, corro coloca Saltes que a Psicologia do Desenvolvimento ao longo de toda a vida
interessa-se pela descrição e explicação das mudanças ontogenéticas, o nascimento até a morte. Como
conseqüência, o desenvolvimento passa a ter um sentido fundamental que não tem um único estatuto
explicativo verdadeiramente psicológico da idade cronológica.

Com efeito, a idade cronológica não passa de uma variável bruta, cujo significado psicológico tem
de ser precisado pela referência aos processos psicológicos que constituem o desenvolvimento e as
condições que o modelam no contexto social em que e pessoa vive.

Saltes define ainda, mais explicitamente na Psicologia do Desenvolvimento ao longo de toda a vida,
corro ocorre um estudo da constância e da rrudança que se manifestam no corrportamento humano ao
longo da ontogênese, da concepção até a n-orte.

Essas idéias extremamente interessantes foram básicas para delinear o sentido da vida adulta e o
seu desenvolvimento em culturas em transformação. É evidente que os adultos vivem, hoje, maiores
expectativas de vida e melhores possibilidades de futuro, pois os avanços na área médica, a melhor
qualidade de vida e a reconceitualização do sentido vital fazem com que eles possuam melhores
condições em sua existência e mais possibilidades de desenvolvimento cognitivo através da suas próprias
experiências vitais.
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