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Resumo: 

 

Os alunos da rede estadual de ensino, que 
apresentam   as características do 
comportamento de superdotação, são atendidos 
em Sala de Recursos, sob a orientação do Núcleo 
de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação 
(NAAH/S). Em recente pesquisa realizada com 
professores de Sala de Recursos e Oficinas do 
NAAH/S em Londrina, verificou-se a necessidade 
de um maior aprofundamento sobre práticas que 
favorecem o desenvolvimento do potencial criativo 
dos alunos. Howard Gardner; Joseph Renzulli e 
Robert J.Sternberg são autores cuja as 
investigações a respeito da inteligência humana 
culminam em teorias que são referências para os 
atendimentos oferecidos nos programas 
orientados pelo NAAH/S. Cada uma das teorias 
fornece um aspecto relevante na compreensão do 
que é inteligência e o papel da criatividade. Este 
trabalho tem como objetivo promover um grupo de 
estudos com os professores das Salas de 
Recursos e Oficinas do NAAH/S, bem como os 



 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

demais interessados da comunidade escolar, 
sobre as referidas teorias, destacando suas 
considerações sobre as práticas educacionais que 
favoreçam o desenvolvimento da criatividade. 
Esperamos contribuir com o aprimoramento do 
atendimento aos alunos que apresentam o 
comportamento e Altas Habilidades/Superdotação 
de maneira que o ambiente escolar seja 
reconhecido como um espaço propício a 
promover o desenvolvimento da criatividade. 
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Professores de Sala de Recursos; Oficinas e 
demais interessados. 



CADERNO PEDAGÓGICO 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Educação Especial e a formação dos professores. 

O percurso histórico da Ed Especial, salvo suas particularidades didático-

pedagógicas, não se distancia em termos de dificuldades, da  história da Educação 

Regular,  aliás no presente momento histórico, a  questão da Inclusão, que   tem 

sido uma temática de constantes discussões em Educação,  propiciou uma fusão 

das distintas modalidades, a ponto de se confundir até mesmo  como um 

equivocado conceito, pois é muito comum considerarem Educação  Especial como 

sendo  a  própria “Inclusão” acontecendo no Ensino Regular, conforme pode ser 

verificado nesta observação de Dall’Acqua e Vitaliano: 

O termo inclusão, além de gerar interpretações diversas, às 
vezes, é compreendido de uma forma restrita, apenas em 
relação à inserção dos alunos com necessidades educacionais 
especiais nas classes comuns. No entanto, ele não surge 
exclusivamente para abrir as portas das referidas classes para 
esta população, e sim para todos os alunos. ( DALL’ACQUA E 
VITALIANO, 2010,p. 24) 
 

Esta confusão dos conceitos pode revelar uma série de fatores que assolam a 

Educação e a própria sociedade, sendo um deles a falta de conhecimento ou de 

reconhecimento das múltiplas necessidades dos indivíduos que as compõem e que 

devem ser atendidas em seu variados aspectos, pois a vida cidadã e a educação 

são direitos  de todos independentes de suas particularidades. Este é o princípio do 

termo Inclusão que foi adotado não só pela Educação, mas como uma forma de 

política social que impera neste momento histórico, uma postura social que tenta 

reparar as disparidades que sofreram pessoas da sociedade que, por causas 

diversas, sempre foram excluídas. Assim como são múltiplas as necessidades a 

serem atendidas, assim também são múltiplas as falhas no sistema social para 

atendê-las. 

O Estado brasileiro, como signatário da Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência, promulgada em 2006, pela  Organização das Nações 

Unidas – ONU a qual  aprova a conceituação de  deficiência como o resultado da 



interação entre os indivíduos  com deficiência e as barreiras impostas pelos 

ambientes, assume o compromisso de assegurar um sistema educacional inclusivo 

em todos os níveis, visando garantir  o pleno acesso à educação da pessoa com 

deficiências, promovendo o seu  desenvolvimento acadêmico e social . 

Os Marcos Político-Legais da Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva (Brasília 2010, p. 9) ratifica como público alvo da Educação 

Especial, “os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades / superdotação”. A Educação Especial se dedica a examinar e atender 

as necessidades dos alunos que são contemplados por esta modalidade. 

O Ministério da Educação e Cultura (MEC) através da SECADI (Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão) implementa políticas 

educacionais em articulação com os sistemas de ensino, com o objetivo de contribuir 

para o desenvolvimento inclusivo. Esta postura tem proporcionado a entrada dos 

alunos com necessidades educativas especiais(NEE) no contexto do ensino regular. 

No entanto as necessidades específicas desta clientela têm evidenciado as 

fragilidades do sistema educacional de forma a cumprir com o objetivo de ser, de 

fato, uma escola inclusiva, pois reivindica mudanças que transitam entre questões 

psicossociais, como preconceitos e crenças baseadas no senso comum, assim 

como entre as estruturas de funcionamento escolar, como materiais didáticos e 

espaços apropriados, flexibilizações de conteúdos, avaliações e a capacitação 

profissional. Estes fatores que estão muito mais relacionados às questões 

pedagógicas   do que qualquer outra categoria que também possa ter sido excluída, 

podem ter provocado o equívoco de se considerar a Educação Especial como sendo 

a própria Inclusão. Esta questão vem aos poucos sendo esclarecida, mas na medida 

em que se esclarece os equívocos, aparecem   também os problemas a serem 

enfrentados, entre os quais verifica-se que o tipo de capacitação ofertada aos 

professores não tem sido suficiente para atender as demandas apresentadas.  

Vitaliano e Manzini (2010, p. 62) comentam que “Apesar de estarmos, há mais de 

uma década falando da inclusão dos alunos com NEE no ensino regular, houve 

pouca mobilização para melhorar a formação dos professores nesse sentido.” 

As pesquisas na área de Educação Especial apresentam-se como um vasto 

campo de consulta, evidenciando problemas e sugerindo possíveis soluções, no 

entanto a aplicação dos tais conhecimentos requer a mobilização de variados 



setores da sociedade os quais envolve desde   recursos financeiros   até 

envolvimento e vontade política, os quais são fatores difíceis de serem atingidos. 

Entre os fatores apresentados como possíveis soluções encontra-se a capacitação 

dos professores como ponto central para viabilizar a Inclusão, mas   conforme se 

verifica nos dados apresentados por   Vitaliano e Manzini (2010)  em recente 

pesquisa : 

[...] todos os professores do ensino regular avaliaram que não 
foram preparados para incluir alunos com NEE, nem mesmo 
aqueles (5) que tiveram uma disciplina de Educação Especial, 
visto que avaliaram como insuficiente a formação recebida. 
[...]Segundo os relatos, a disciplina específica não contemplou 
a prática. Estes dados são particularmente importantes, tendo 
em vista que uma das preocupações que gerou a pesquisa ora 
relatada foi a percepção de que uma única disciplina de 
Educação Especial no curso de Pedagogia não é suficiente 
para formar professores que sejam capazes de incluir alunos 
com NEE em suas salas de aula, principalmente quando esta 
tem pouca carga horária e prevê apenas conteúdos teóricos. 
(VITALIANO E MANZINI, 2010, p. 58)        

Os dados apresentados por estes pesquisadores referem-se de maneira 

generalizada as questões pertinentes à formação de professores para trabalhar com 

NEE, no entanto uma outra questão a ser abordada por esta pesquisa, refere-se 

especificamente aos alunos que apresentam o comportamento de 

AltasHabilidades/Superdotação  que  por não apresentarem  deficiências, podem 

passar despercebidos  quanto as suas NEE.  Esta questão   torna-se fundamental 

ser compreendida e superada, quando o que se almeja é uma Educação Inclusiva, 

cujo o objetivo é atender a diversidade que se apresenta em um contexto escolar. 

As pesquisas específicas da área de AltasHabilidades/Superdotação 

apresentam   uma série de demandas para atender esta clientela, entre elas estão 

as questões referentes à formação dos professores e, mais especificamente, sobre a 

capacitação voltada a trabalhar com o desenvolvimento do potencial criativo, uma 

vez que esta é uma das características que podem ser apresentadas como um 

potencial acima da média e que requer conhecimento para promover o seu 

desenvolvimento.    

A questão da Criatividade tem sido tema constante nas pesquisas desta área, 

devido principalmente ao trabalho pioneiro de Joseph Renzulli(2003)   que através 

de suas pesquisas propôs dois tipos de superdotação: a   acadêmica   ou escolar e   

a   produtivo-criativa, que serão comentadas   na sequência de abordagens deste 



trabalho. No entanto, assim como as pesquisas evidenciam a criatividade como um 

potencial humano de fundamental importância na história, evidenciam também as 

falhas pertinentes a promover o seu desenvolvimento.  

As literaturas especializadas em Altas Habilidades/Superdotação, bem como 

as pesquisas sobre inteligência de um modo geral, (ALENCAR, 2003, 2007, 2010; 

BRANCHE e FREITAS, 2011; FLEITH ,2003, 2007, 2010; GAMA et al, 2006; 

GARDNER, 2007; RENZULLI, 2003; STERNBERG, 2003; VIRGOLIM, 2007, 2010; 

WECHSLER 2008), constantemente citam a importância do investimento em 

atividades que propiciem o exercício da criatividade como um fator fundamental para 

o desenvolvimento humano. Estes autores evidenciam a importância do ambiente na 

estimulação do potencial criativo e reconhecem o ambiente escolar como um espaço 

propício a promover este desenvolvimento. No entanto também fazem a constatação 

de que para que isso ocorra é necessário provocar mudanças de paradigmas no 

sistema tradicional de ensino, que não valoriza e, muitas vezes, inibe a sua 

manifestação. Além disso, a própria literatura indica que uma das causas do 

problema tem sua origem na capacitação profissional, o que vem corroborar com a 

hipótese levantada por esta pesquisa e que pode ser constatada também nesta 

afirmação de Alencar (et al, 2010, p. 75):  

[...] Fleith (2000) salienta que há professores conscientes das 
características de sala de aula que estimulam a criatividade 
dos alunos. Entretanto, a transferência para a prática parece 
ser intuitiva. A informação limitada de como cultivar as 
habilidades criativas em sala de aula é explicada por essa 
autora pela ausência de conteúdos na área de criatividade na 
formação do professor.  

Sendo assim, o presente material pretende servir como ponto de partida   

para direcionar as reflexões dos professores, visando um maior aprofundamento, 

nas propostas dos teóricos de referência, acerca do desenvolvimento da 

criatividade, de maneira que facilite a articulação entre as teorias e as práticas no 

cotidiano escolar e, acima de tudo, possa contribuir com a divulgação das evidências 

de que o desenvolvimento do potencial criativo é fundamental para o 

desenvolvimento sadio dos indivíduos e um valor inestimável para toda a sociedade, 

podendo ser muitas vezes um fator decisivo no curso da história da humanidade.     

Howard Gardner; Joseph Renzulli e Robert J.Sternberg são autores   cuja as 

investigações a respeito da inteligência humana culminam em teorias que não são 

contrárias entre si, mas cada uma delas fornece um aspecto relevante na 



compreensão do que é inteligência e o papel da criatividade. Os três autores 

consideram os aspectos biológicos, cognitivos e ambientais e suas teorias têm sido 

fonte de referência no atendimento aos alunos que apresentam o comportamento de 

AltasHabilidades/Superdotação no contexto educacional brasileiro. 

As teorias dos autores serão abordadas através de três unidades e ao fim de 

cada explanação serão propostos temas para reflexão seguidos de atividades 

práticas. De forma a orientar a aplicação prática das atividades que serão propostas 

durante os encontros com o grupo de estudo, ficará disponível na Web uma 

coletânea de sugestões e técnicas extraídas de diversos pesquisadores da área 

de criatividade, que poderão ser acessadas através do link que está disponível no 

Apêndice, nas referências deste caderno.  

 

UNIDADE DIDÁTICA I 

 

Howard Gardner e a Teoria das Inteligências Múltiplas. 

Neste módulo, serão apresentadas as considerações de Howard Gardner 

sobre   inteligência e criatividade.  Sua visão tem sido alvo de reflexões e propõe 

mudanças de paradigmas no cenário educacional e cultural. Os materiais 

complementares deste módulo, são pertinentes a este autor e sua apreciação será 

bastante significativa para uma melhor compreensão das propostas que serão 

apresentadas.   

  

Materiais Complementares. 

Altas Habilidades/Superdotação:Encorajando Potencialidades( p. 54 à 56): 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/altashab1.pdf 

Para cada pessoa um tipo de Educação por Howard Gardner:  

https://www.youtube.com/watch?v=tLHrC1ISPXE 

Criatividade X Inteligência por Howard Gardner: 

https://www.youtube.com/watch?v=yLC707jeDKs 

 

Howard Gardner, psicólogo cognitivista, pesquisador de referência na área de 

Educação, tem contribuído para uma melhor compreensão do constructo 

inteligência, através de sua teoria a qual chamou de Inteligências Múltiplas(IM). Sua 

http://www.dropbox.com/s/w2dysiyhpu60b1t/COLETANEA%20DE%20SUGESTÕES%20E%20TÉNICAS.docx?dl=0
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/altashab1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tLHrC1ISPXE
https://www.youtube.com/watch?v=yLC707jeDKs


teoria confronta a visão tradicional de inteligência como uma função geral (Fator G) 

e propõe áreas de inteligências como sistemas modulares. Partindo de princípios 

biológicos; psíquicos e ambientais para a compreensão do aspecto funcional das 

inteligências, o autor apresenta oito competências intelectuais capazes de resolver 

problemas e criar produtos sendo elas as competências: Lógica-matemática; 

Linguística; Musical; Espacial; Corporal-Cinestésica; Intrapessoal; Interpessoal; 

Naturalista.  Gardner propôs, também uma oitava competência a qual chamou de 

Espiritual ou Existencial, mas por considerar como um fenômeno “desconcertante”, 

preferiu adiar sua inclusão na lista original de inteligências. De acordo com sua 

teoria, Gardner (2001, p.47) define inteligência como: “um potencial biopsicológico 

para processar informações que pode ser ativado num cenário cultural para 

solucionar problemas ou criar produtos que sejam valorizados numa cultura.”  

Fundamentado na Teoria da Modularidade (BARCOW, 1992; 

CHOMSKY,1980; FODOR, 1983; PINKER1997 apud GARDNER,2001, p.270.), ele 

propõe que cada uma das inteligências identificadas em sua teoria faz parte de um 

sistema modular, ou seja, cada inteligência também chamadas de “núcleo intelectual 

ou subinteligência” (p.51) ou “centros neurais” (p.68), ou ainda “sistemas simbólicos 

que codificam” (p.92), operam de formas específicas segundo a sua constituição. 

Estes núcleos foram desenvolvidos filogeneticamente   o que possibilitou ao homem 

moderno   nascer capacitado para desenvolver determinadas funções. Contudo 

estas   capacidades não se desenvolvem sozinhas, da mesma forma como acontece 

com outras capacidades biológicas que não recebem o estímulo correto para o 

desenvolvimento de suas funções, cada núcleo reagirá de acordo com o estímulo 

para o qual foi programado, podendo ser desenvolvido ou não: 

[...] as inteligências não são objetos que podem ser vistos nem 
contados. Elas são potenciais – neurais   presumivelmente – 
que   que poderão ser ativados, dependendo dos valores de 
uma cultura específica, das oportunidades disponíveis nessa 
cultura e das decisões pessoais tomadas por indivíduos e/ou 
suas famílias, seus professores e outros. (GARDNER, 2001, p. 
47)  

Gardner  não nega a integração entre os  módulos para a realização de 

tarefas, no entanto deixa claro que não compartilha com o uso  de testes 

psicométricos os quais categorizam  apenas algumas modalidades da inteligência 

como a linguagem, o raciocínio e algumas vezes a espacialidade e que são 

consideradas como forma generalizadas de inteligência (Fator G).Sua teoria nos 



fornece a visão de  um cérebro dividido em núcleos ou módulos especializados para 

tipos diferentes de operações, como  se cada módulo tivesse as ferramentas certas 

para cada tipo de execução, a estes módulos chamou de inteligências. Para que 

haja o desenvolvimento destas inteligências é necessário que os indivíduos sejam 

expostos aos estímulos específicos e estes são proporcionados pelo ambiente.  

Não há dúvida que cada uma das inteligências tem seus 
processos neurais característicos, sendo a maioria deles 
semelhante em todos os seres humanos. Um ou outro pode ser 
mais individual. A inteligência não é   um conteúdo, mas dirige-
se a conteúdos específicos. Por exemplo, a inteligência 
linguística é ativada quando a pessoa se depara com os sons 
da língua ou quando ela deseja se comunicar verbalmente. No 
entanto, esta inteligência não se dedica apenas ao som. Pode 
ser mobilizada também por informações visuais, quando se 
está decodificando um texto escrito; e, em pessoas surdas, ela 
é mobilizada por sinais (incluídos aí conjuntos de sinais 
sintaticamente organizados), que são vistos ou sentidos. 
(GARDNER, 2001, p.119)  

O autor fornece uma série de argumentos pautados em longos anos de 

pesquisa. Um de seus critérios de análise partiu da observação de superdotados, 

pois constatou   que alguns deles podem exibir uma capacidade espantosa em uma 

determinada área e habilidades comum, ou até dificuldades, em outras.  Outro 

argumento relatado pelo autor trata-se de estudos com autistas que apresentavam 

habilidades excepcionais em determinadas áreas e deficiência em outras, assim 

como pessoas que sofreram lesões cerebrais, que apresentavam perdas de 

capacidades específicas e outras preservadas. Através destes exemplos é possível 

compreender sua proposta de análise e   a forma como ele   trata as inteligências, 

pois sua conclusão é que elas se constituem e operacionalizam de maneira própria e 

independentes, seguindo o seu próprio   padrão de desenvolvimento. Sendo assim, 

fica claro que   os estímulos para o desenvolvimento de cada área, também são 

específicos, o que requer maior cuidado em relação aos planejamentos 

educacionais, correndo-se o risco de não serem efetivos ao que se propõe 

desenvolver. 

Assim, quem quiser ser matemático precisa desenvolver de 
algumas maneiras suas habilidades   lógico-matemáticas.  
Quem quiser ser, por exemplo, um clínico com inteligência 
interpessoal bem desenvolvida, ou um músico com inteligência 



musical bem desenvolvida, precisa seguir caminhos de 
desenvolvimentos distintos. (GARDNER, 2001, p. 52)  

Gardner apresenta uma   visão pluralista de perceber a inteligência e fornece 

argumentos suficientes para   modificar a ideia que predominou durante muito tempo 

e que esteve pautado nos famosos testes de QI. Sua teoria amplia a forma de se 

observar a cognição humana, deixando claro que existem outras áreas do cérebro – 

além   das áreas de Linguagem e de Raciocínio – que também se constituem como 

inteligências, uma vez que são tão importantes quanto qualquer outra, dependendo 

da forma como são valorizadas pela sociedade. Sua teoria   se apresenta como 

referência para quem busca mudanças de paradigmas na Educação, propondo   

novas     formas de se avaliar e de promover o   desenvolvimento educacional, 

ampliando as possibilidades de conceber a cognição humana e fornecendo 

argumentos suficientes para demonstrar que os sistemas de ensino devem 

contemplar a diversidade através de programas que valorizem as capacidades e os 

interesses de cada   indivíduo.  Portanto é fundamental compreender a proposta 

teórica de Gardner, para que esta possa ser aplicada no âmbito de práticas 

educacionais e, mais especificamente no que se refere a este trabalho, compreender 

sua visão   em relação à criatividade. 

Quando Gardner (2001, p.47) define inteligência como a função humana de 

“resolver problemas” e “criar produtos”, ele evidencia dois aspectos relevantes de 

sua concepção de inteligência, o indivíduo e o ambiente, pois os problemas e a 

necessidade de produtos são fatores determinados pelo ambiente, mas a 

capacidade criativa é um fator inerente ao ser humano, que aparece em sua 

concepção de inteligência. No entanto, ele faz uma distinção entre os dois 

construtos:  

Deixe-me sublinhar a relação entre minhas definições de 
inteligência e criatividade. Ambas envolvem a resolução de 
problemas e a criação de produtos. A criatividade inclui a 
categoria adicional de propor novas perguntas – algo que não 
se espera de alguém que seja “meramente” inteligente, de 
acordo com meus termos. A criatividade difere da inteligência 
em dois outros aspectos. Primeiro, a pessoa criativa está 
sempre operando em alguma área, alguma disciplina ou algum 
ofício. Não se é criativo ou não criativo em tudo [...]. A maioria 
dos criadores se destaca em uma ou, no máximo, duas áreas. 
Em segundo lugar, o indivíduo criativo faz algo inédito, mas a 
contribuição não termina com a novidade — é muito fácil fazer 



algo apenas diferente. Antes, o que define o ato ou ator criativo 
é a aceitação última daquela novidade; e mais uma vez, o teste 
definitivo da criatividade é seu efeito documentado sobre o 
domínio ou os domínios relevantes. (GARDNER, 2001, p.145)   

Dessa forma, a criatividade para Gardner não é compreendida apenas como 

uma capacidade individual, pois leva em consideração uma mudança em alguma 

área de manifestação, e a aceitação por parte de alguém, evidenciando que não 

basta a verificação dos aspectos biológicos e psicológicos que compõem a 

cognição, mas sim os fatores ambientais que proporcionam, requerem e julgam a 

capacidade criativa, sendo determinante para o seu desenvolvimento.  Para explicar 

melhor esta questão Gardner (2001) recorre ao Modelo dos Sistemas que trata-se 

de uma proposta de Csikszentmihalyi (GARDNER 2001, 2007; ALENCAR e FLEITH 

2003;) pela qual   defende a ideia de que o foco dos estudos em criatividade deve 

ser nos sistemas sociais e não apenas no indivíduo. Uma explicação bem concisa 

do modelo de Csikszentmihalyi foi abordada por Alencar e Fleith (2003), onde elas 

mencionam além de “indivíduo” os termos “domínio” e “campo” que são 

frequentemente utilizados nas investigações sobre criatividade:  

Esse autor apresenta a criatividade como um processo que 
resulta da interação de três fatores: indivíduo; (bagagem 
genética e experiências   pessoais), domínio (cultura) e campo 
(sistema social). Segundo Csikszentmihalyi (1996), o indivíduo 
precisa adquirir conhecimento em algum domínio. Uma pessoa 
não pode ser criativa em um domínio ao qual não foi exposta. 
(ALENCAR E FLEITH, 2003, p.84) 

Gardner (2001, p.145) explicando o paralelo entre suas definições de 

Criatividade e Inteligência, propõe que “O teste decisivo da criatividade é simples: o 

trabalho tido como criativo acabou provocando alguma mudança na área?” e 

prossegue “Antes, o que define o ato ou ator criativo é a aceitação última daquela 

novidade.” Sendo assim, o “indivíduo” não é o único fator a ser observado, sendo 

que os outros fatores são tão importantes quanto os potencias, ou seja, os 

conhecimentos específicos (o domínio) e as expectativas   sociais (o campo), pois o 

produto criativo nem sempre é aceito prontamente, por suas características de 

novidade, é muito comum haver resistência à sua aceitação. A história nos 

apresenta uma infinidade de fatos envolvendo pessoas que foram perseguidas por 

suas ideias revolucionárias e que foram   reconhecidas somente muito tempo 

depois, demonstrando traços de personalidade e de envolvimento com suas 



criações, a tal   ponto de enfrentarem qualquer obstáculo para realizarem seus 

experimentos. Este é apenas um dos fatores que pode ilustrar o porquê das 

manifestações criativas estarem constantemente atreladas a pessoas especiais, 

dotadas de algum tipo de capacidade que, aparentemente, não é comum a todos. 

No entanto, as várias investigações sobre criatividade (ALENCAR,1996, 2003, 2007, 

2010; FLEITH,2003,2007,2010; GARDNER, 2007; OECH, 1994; STERNBERG, 

2003; VIRGOLIM, 2007,2010.) mencionam que este é um potencial humano que   é 

desenvolvido   em níveis diferentes muito mais por fatores ambientais do que por 

fatores individuais, como potenciais ou de   personalidade.  Isso não significa que as 

diferenças de personalidade   não devam ser consideradas, elas   existem e têm 

sido determinantes no decorrer da história, pois os fatores ambientais são vários e 

muito resistentes a mudanças. Por isso a manifestação da criatividade tem ocorrido 

em pessoas que apresentam naturalmente algumas peculiaridades no 

comportamento e na personalidade, estando entre elas a persistência e   a 

motivação, pois são fatores que impulsionam os indivíduos a superarem as barreiras 

impostas pelo ambiente e consequentemente a alcançarem resultados que serão 

considerados como criativos. Gardner é cuidadoso ao afirmar que pessoas criativas 

podem ou não manter relação com algumas características   inatas, como energia e 

tolerância ao estresse, mas que esses e outros fatores, são frequentemente 

verificados em pessoas com alto potencial criativo:  

Estudos feitos com pessoas altamente criativas sugerem que 
elas costumam se destacar antes em termos de configuração 
de personalidade do que simples poder intelectual. Quando 
conseguem realizar algum trabalho que será considerado 
criativo, elas já são diferentes de seus pares em termos de 
ambição, segurança, paixão pelo que fazem, resistência e, 
para ser claro, desejo de ser criativo, de deixar uma marca no 
mundo. (GARDNER, 2001, p.148) 

Gardner (2001) sugere uma lista de fatores que colaboram com a 

predisposição para o desejo dos indivíduos se tornarem criativos. Ele salienta que é 

uma lista “especulativa”, pois existem pessoas criativas que não se enquadram em 

nenhum desses critérios, mas vale a pena conferir tendo como destaque os fatores 

ambientais apresentados: 

 Contato precoce com outras pessoas que gostam de se 
arriscar e não admitem o fracasso com facilidade[...] 



 Oportunidade de se destacar em pelo menos uma 
atividade na infância. 

 Disciplina suficiente para que uma área possa ser mais ou 
menos dominada na juventude. 

 Um ambiente que está sempre exigindo mais do jovem, 
de modo que é possível vencer, mas não com muita facilidade. 

 Colegas também dispostos a fazer experiências e que 
não se deixem deter pelo fracasso. 

 Ser o caçula ou ter uma família que estimule ou pelo 
menos tolere a rebeldia. 

 Algum tipo de obstáculo ou anomalia física ou social que 
marginalize a pessoa em seu grupo. (GARDNER,2001, p. 150) 

 

Além destas pistas ambientais, Gardner também propõe uma relação entre 

tipos de criatividade e tipos de inteligências, sugerindo que um amálgama de 

inteligências pode ser um critério indicativo de potencial criativo. 

A princípio, eu achava que os tipos de criatividade decorriam 
diretamente dos tipos de inteligências: os escritores são 
criativos com a linguagem, os matemáticos desenvolvem uma 
inteligência lógico-matemática, e assim por diante. Para 
começar, esta equação não está de todo errada. No entanto, a 
relação entre inteligência e criatividade é mais complexa e mais 
intrigante. É verdade que as pessoas criativas se destacam em 
termos de determinadas inteligências, mas, na maioria dos 
casos, exibem um amálgama de, no mínimo, duas 
inteligências, uma das quais, pelo menos, mostra-se de alguma 
forma inusitada para aquele domínio. (GARDNER, 2001, p.152) 

Apesar de evidenciar a relevância da criatividade e considerá-la como um 

potencial capaz de modificar um domínio, Gardner não a posiciona como um centro 

neural, como faz com as áreas de inteligências que categorizou. Questionado sobre 

as capacidades que passam por diferentes inteligências, Gardner responde:  

Sou cético quanto à existência de faculdades horizontais – 
como a memória, a atenção ou a percepção, que se supõe 
operar de maneira equivalente em todos os tipos de conteúdos.  
Uma das descobertas mais importantes nas ciências cognitivas 
e do cérebro é que a mente é mais bem-vista na vertical, como 
um conjunto de faculdades orientadas para conteúdos 
determinados do mundo exterior e da experiência fenomenal 
humana. (GARDNER,2001, p.130) 

Em relação a como desenvolver estas capacidades, como o raciocínio crítico 

e a memória, por exemplo, Gardner (2001, p.133) responde que   treinamentos 

genéricos de alguns   hábitos mentais “podem ser úteis em todos os domínios”, mas 



os considera como “movimentos fracos”, pois “não fazem a pessoa ir muito longe”, 

antes “eles têm de ser praticados explicitamente em cada domínio em que se 

apliquem”. Ou seja, atividades de memória, raciocínio e mesmo de criatividade 

devem estar vinculados a algum tipo de conhecimento específico e não de maneira 

genérica como se estivesse exercitando a inteligência de maneira geral. Portanto 

para Gardner a criatividade é um potencial que emergirá como fruto do 

desenvolvimento de uma ou mais   áreas de inteligência, combinado a fatores 

ambientais e culturais e que resultará em um produto que modificará um domínio.  

O que se torna primordial ser compreendido, é que a teoria das Inteligências 

Múltiplas (IM) evidencia a pluralidade da mente humana, tanto na maneira de 

aprender, uma vez que cada indivíduo tem um desenvolvimento próprio dos módulos 

operacionais, de acordo com sua herança genética, bem como aos estímulos que foi 

exposto, e, da mesma forma, terá maneiras diferentes de criar suas próprias 

representações mentais, ou de manifestar estas sínteses através de alguma 

produção. Portanto a maneira de assegurar o desenvolvimento sadio e produtivo é 

respeitar essas diferenças.  O autor não criou uma metodologia própria para o 

desenvolvimento das IM, mas partindo de observações de várias propostas 

pedagógicas baseadas em sua teoria, fez uma série de recomendações que 

considera fundamental para a compreensão da teoria, conforme a que se apresenta 

a seguir: 

Usamos uma inteligência quando nos esforçamos e 
solucionamos um problema ou produzimos alguma coisa 
valorizada pela sociedade. [...] toda instituição educacional 
deve refletir sempre – ou pelo   menos às vezes – 
explicitamente sobre seus objetivos, sua missão e seus 
propósitos. [...] “Agora temos os objetivos A, B, C e D. Como 
podemos usar a nova teoria da representação mental humana 
para alcançar estes objetivos?” (GARDNER, 2001, p.175; 
176;178) 

Estas afirmações do autor referem-se aos perigos das propostas pedagógicas 

que  ao pretenderem  trabalhar o desenvolvimento das IM, acabam por criar 

currículos que se direcionam ao desenvolvimento das áreas de inteligências 

mencionadas de maneira  fracionada, sob a hipótese de estarem estimulando o 

desenvolvimento específico daquela área, quando na realidade as Inteligências 

devem ser utilizadas como ferramentas para aprendizagem de conhecimentos 

específicos, levando em consideração a individualidade apresentada pelos 



indivíduos em seu processo de desenvolvimento, conforme fica claro na afirmação a 

seguir: 

Todos os jovens devem estudar a história de seu país, 
princípios de álgebra e geometria, e leis básicas que governam 
a vida dos seres inanimados. Um compromisso com o 
conhecimento comum não significa que todo mundo deve 
estudar essas matérias da mesma maneira e ser avaliado da 
mesma maneira. [...] Como agora colocaríamos, o especialista 
em aprendizado precisa mobilizar as inteligências que o aluno 
guardou para que ele possa aprender e demonstrar este 
aprendizado de alguma forma que faça sentido para ele. 
(GARDNER,2001, p. 186; p. 187) 

Ou seja, conhecer as peculiaridades das áreas de inteligência deve servir   

para o professor ter um maior controle sobre os estímulos dos quais pode dispor, de 

maneira a alcançar um maior número de alunos, devido as formas individuais pelas 

quais cada um recebe as informações e elabora as próprias representações 

mentais. Gardner (2001) sugere que existam “pelo menos sete pontos de entrada 

distintos, que podem ser alinhados aproximadamente com inteligências específicas”. 

Para exemplificar sua ideia, o autor menciona apenas dois conteúdos que são 

abordados em um currículo comum (O Holocausto e a Teoria da Evolução das 

Espécies) e fornece exemplos de como abordar estes temas sob sete pontos de 

entradas diferentes (Narrativo; Quantitativo/Numérico; Lógico; 

Fundamental/Existencial; Estético; Mão na massa; Social). Apenas para exemplificar 

segue a descrição de dois exemplos citados pelo autor. 

2. Quantitativo/Numérico – O ponto de entrada 
quantitativo/numérico fala para estudantes que ficam intrigados 
com os números e os padrões que eles formam, as várias 
operações que podem ser efetuadas e as percepções de 
tamanho, razão e mudança. Pode-se examinar a evolução 
observando-se a incidência de diferentes indivíduos ou 
espécies em vários nichos ecológicos e as transformações por 
eles sofridas ao longo do tempo. Em relação ao Holocausto, 
pode-se observar o movimento das pessoas para os diversos 
campos, a taxa de sobrevivência em cada um deles, e 
comparar o destino dos judeus ao de outros grupos de vítimas 
em cidades, nações e regiões diferentes[...]5. Estético – 
Algumas pessoas são inspiradas por obras de arte ou materiais 
dispostos de tal forma que apresentam equilíbrio, harmonia ou 
composição. A árvore da evolução, com seus inúmeros ramos 
e interstícios, pode atrair este alunos. O próprio Darwin ficou 
intrigado com o “emaranhado” da natureza. O Holocausto tem 
sido retratado em obras de arte, na literatura na música, tanto 



por vítimas como por observadores que procuraram captar seu 
horror. (GARDNER, 2001, p. 205) 

Na coletânea de sugestões e técnicas que se encontra em anexo, é 

possível verificar os exemplos do autor citados na íntegra, bem como outros 

exemplos de aplicação práticas baseadas na proposta do autor. 

O autor comenta que o uso dos pontos de entrada como estratégia desafia os 

professores e os alunos a usarem analogias instrutivas, fazendo a relação dos novos 

conteúdos com os conteúdos que já se tem um certo domínio. O uso de analogias é 

um recurso muito   usado como estratégia para se promover a criatividade citado por 

vários especialistas (ALENCAR,1996, 2003, 2007; 2010; BRANCHE e FREITAS, 

2011; FLEITH,2003,2007;2010; OECH,1994; VIRGOLIM, 2007,2010; WECHSLER 

2008). A partir desta relação pode-se inferir que a proposta de Gardner é condizente 

com   a ideia de que o desenvolvimento do pensamento criativo é uma forma 

propícia de desenvolver as inteligências.     

Entre as muitas recomendações e sugestões que se considera importante 

citar, a questão referente à avaliação e a individualização do plano de ensino 

destacam-se como primordiais  para a compreensão da visão do autor, pois ele 

alerta explicitamente que  com o surgimento da teoria, vários  testes curtos  foram 

criados com o intuito de avaliar as inteligências, sendo  que, na sua opinião, esta 

bateria de teste  além de tender a serem “fortemente linguísticas” podem confundir 

interesses com habilidades. “Estes testes multiplicam por sete ou oito os pecados 

dos testes de inteligência originais (ou o pecado original do teste de inteligência)” 

(Gardner,2001, p.170). Continua o autor: 

Se me pedissem para avaliar as inteligências de uma pessoa, 
eu não ficaria satisfeito até conseguir observá-la solucionando 
problemas e produzindo em vários cenários. Isto não costuma 
ser exequível. E mesmo que fosse, nada me garantiria que o 
perfil das inteligências permaneceria o mesmo um ou dois anos 
depois. Na verdade quando se muda a rotina diária de alguém, 
pode-se mudar o perfil de inteligências [...]. Mas os rótulos 
costumam grudar, e poucos voltam mais tarde para 
documentar a mudança de um perfil de inteligências. 
(GARDNER,2001, p. 171) 

Na sequência de seu discurso o autor demonstra compreensão em relação às 

iniciativas de se identificar as áreas de inteligência, e até menciona que, para alguns 

alunos é gratificante saber que eles têm mais do que uma área de inteligência, mas 

é categórico em dizer que a utilização de testes não possui efeitos práticos e nem 



são conclusivos. Antes, os resultados positivos em avaliações que ele observou, 

foram alcançados através da possibilidade de avaliar a exploração por parte dos 

alunos em um ambiente rico em recursos variados, citando como exemplo as 

observações que fez em um programa que participou, chamado de Spectrum. 

Criamos um ambiente com recursos convidativos e deixamos a 
criança demonstrar o leque de suas inteligências da forma mais 
natural possível. [...] Para a maioria das crianças, a exploração 
livre numa turma de Spectrum ou num museu infantil é 
suficiente para dar ideia de suas inteligências num dado 
momento de suas vidas. Não precisa de nada mais, e, como 
suas inteligências tendem a evoluir, é importante não dar peso 
exagerado a um perfil obtido a partir de uma única observação. 
(GARDNER, 2001, p.170)    

Por fim, o autor menciona que apesar de serem muitas as possibilidades de 

se promover propostas pedagógicas de acordo com a teoria das IM, um ponto é 

fundamental ser compreendido, “há uma forma de educação que contraria o espírito 

das IM – a educação uniforme.” (Gardner, 2001, p. 184). Para ele o sistema   

educacional   que   padroniza a forma como organiza seu funcionamento sob o 

pretexto de não estar fazendo distinção entre os indivíduos, na realidade não está 

sendo reflexiva em relação a um fator que é obvio na sociedade, todos são 

diferentes um dos outros e não considerar esta diferença é favorecer apenas alguns 

que se identificam com a proposta pedagógica imposta pelo sistema. Em sua teoria, 

Gardner tem como principal imperativo que uma proposta educacional baseada nas 

IM deve apresentar como possibilidade a “educação configurada individualmente – 

uma educação que leva a sério as diferenças individuais e, na medida do possível, 

elabora práticas que servem a diferentes tipos de cabeças.” (Gardner,2001, p. 185) 

Em relação especificamente à superdotação Gardner faz as seguintes 

colocações, conforme se observa nesta explanação de Gama (2006): 

Ele chama as crianças superdotadas de crianças que 
prometem, e as descreve como aquelas que contêm em si a 
promessa de um desenvolvimento superior. [...]Gardner 
acredita que todas as pessoas nascem com o potencial para se 
desenvolver nas oito Inteligências identificadas por ele. 
Entretanto, embora ele acredite que a herança genética tenha 
uma influência no desenvolvimento das inteligências, as 
experiências cristalizadoras, segundo ele, têm impacto 
maior.[...]  Tais experiências envolvem extraordinários e 
memoráveis contatos entre a pessoa com talento ou potencial 
incomum e os materiais ou conteúdos de um campo no qual o 



seu talento poderá se manifestar.[...]Gardner sugere que se dê 
mais oportunidades a todas as crianças para que encontrem os 
diferentes campos do saber desde pequenos, na promessa de 
que certamente ocorrerão mais experiências cristalizadoras, e 
mais crianças superdotadas serão identificadas. (GAMA, 2006, 
p.40; 41) 

Portanto,  fica evidente o porquê Gardner tem sido referência para o 

atendimento que é oferecido aos alunos que apresentam o comportamento de 

AH/SD, pois sua proposta de educação, apesar de se verificar que para realidade 

brasileira a sua aplicabilidade na  Educação Regular seja ainda um projeto de difícil 

acesso, para a Educação Especial, no entanto, ela tem sido uma realidade possível 

e que tem sido aplicada com  sucesso através das Salas de Recursos, e  que 

confirmam a expectativa de sua intenção. A educação configurada individualmente, 

leva em consideração as formas pessoais que cada indivíduo tem de conceber o 

aprendizado, tornando para si algo que tenha sentido, o que proporciona uma forma 

única de   ser sintetizado, o que possibilitará a produção de algo novo, inusitado, que 

poderá ser considerado como criativo, sendo portanto um tipo de proposta que 

valoriza o desenvolvimento da criatividade.     

  Num trabalho posterior ao das Inteligências Múltiplas, no qual dá 

continuidade em suas investigações sobre a mente humana, Gardner propõe   5 

tipos de mentes que   ele considera essencial serem desenvolvidas para enfrentar o 

mundo numa perspectiva futura. Na obra “Cinco mentes para o futuro”, o autor   

categoriza as mentes: Disciplinada; Sintetizadora; Criadora; Respeitosa e Ética. 

Mais uma vez o autor demonstra a relevância de se conhecer e cultivar a 

criatividade colocando em evidência que este potencial humano fez e continuará 

fazendo a diferença nos momentos cruciais, pois “[...]a mente criadora rompe 

barreiras: apresenta novas ideias, propõe questões desconhecidas, evoca formas 

inéditas de pensar, chega a respostas inesperadas.” (GARDNER 2007, p.12) 

Para resumir as propostas de Gardner em termos de relevância para práticas 

pedagógicas é importante saber que nossos alunos: 

Nos aspectos biológicos são capacitados filogeneticamente para o 

desenvolvimento de diferentes módulos operacionais, definidos como áreas de 

Inteligências. 

Nos aspectos ambientais precisam ser estimulados para o desenvolvimento, 

através do contato com o que é específico de cada módulo, ou inteligência. 



Necessitam de ambientes ricos em descobertas que evitam proibições e barreiras 

que impeçam   a livre exploração. 

Nos aspectos culturais, dependem da valorização da sociedade, pois esta é 

um fator determinante em direcionar e estimular o interesse, bem como em julgar o 

seu valor.  

Para que haja o aprendizado de um conteúdo   é necessário que haja o 

estímulo ao que é próprio ao módulo operacional relacionado a este domínio, mas 

antes o aprendizado deve ser precedido pela facilidade proporcionada pela área de 

inteligência do indivíduo, pois é através dela que será o ponto de entrada da 

informação.  

E para que haja o desenvolvimento do potencial criativo, o aluno precisa de 

superar as barreiras impostas pelo ambiente, através da persistência e da paixão 

pelo que faz.  Isto pode ser alcançado quando se proporciona experiências 

cristalizadoras por onde se desperta no indivíduo a identificação com alguma área, 

seja pela facilidade, devido à atingir uma habilidade interna, ou pelo interesse, 

devido ao valor atribuído ao objeto pelo meio social do aluno. Tudo isso seguido dos 

conhecimentos específicos para o desenvolvimento da área, pois a criatividade não 

é obra do acaso, mas sim fruto do conhecimento, de maneira a ser capaz de 

modificar aquele domínio, acrescentando novos conhecimentos.  

Propostas para reflexão: 

1-Considerando a diferença entre as inteligências e os pontos de entradas citados 

por Gardner, simule uma situação, dentro do domínio de sua disciplina, na qual você 

pode promover uma “experiência cristalizadora” aos seus alunos. Para tanto, utilize 

a Técnica “Análise de Atributos”, preenchendo o quadro abaixo. A explicação da 

técnica pode ser acessada na coletânea de sugestões e técnicas. 

 

Quadro1- Proposta de Atividade de acordo com a técnica “Análise de 

Atributo”. 

Objeto: Experiência Cristalizadora para estimular as Inteligências Múltiplas na área 

de ... 

Partes do Objeto 

Inteligências 

Atribuições (o que pode 

ser  pertinente a cada 

Ideias desenvolvidas: 

Pontos de entrada 

http://www.dropbox.com/s/w2dysiyhpu60b1t/COLETANEA%20DE%20SUGESTÕES%20E%20TÉNICAS.docx?dl=0


Múltiplas módulo) 

Musical   

Lógica-matemática;   

Linguística;   

Espacial;   

Corporal-Cinestésica;   

Intrapessoal;   

Interpessoal;   

Inteligência 

Naturalista;.   

  

Inteligência 

Existencial; 

  

Fonte: Baseado no quadro de Wechsler(2008,p.216) 

2-Fazendo uso de Analogias ou Metáforas, cuja a explicação pode ser acessada na 

coletânea de sugestões e técnicas em anexo, explique a citação abaixo criando 

uma forma diferente de representar esta afirmação.  

Sou cético quanto à existência de faculdades horizontais – 
como a memória, a atenção ou a percepção, que se supõe 
operar de maneira equivalente em todos os tipos de conteúdos. 
Uma das descobertas mais importantes nas ciências cognitivas 
e do cérebro é que a mente é mais bem-vista na vertical, como 
um conjunto de faculdades orientadas para conteúdos 
determinados do mundo exterior e da experiência fenomenal 
humana. (GARDNER,2001, p.130) 

Para tanto complete a seguinte frase: 

A mente vista sob esta perspectiva se parece com... ? 

 

UNIDADE DIDÁTICA II 

 

Robert J. Sternberg e a Teoria Triárquica do Pensamento. 

http://www.dropbox.com/s/w2dysiyhpu60b1t/COLETANEA%20DE%20SUGESTÕES%20E%20TÉNICAS.docx?dl=0
http://www.dropbox.com/s/w2dysiyhpu60b1t/COLETANEA%20DE%20SUGESTÕES%20E%20TÉNICAS.docx?dl=0


Nesta unidade serão apresentadas as análises de Robert J. Sternberg que, 

em sua grande maioria, foram retiradas da obra “Inteligência Plena” a qual realizou 

em parceria com Elena L. Grigorenko  e que dedicaram especialmente a 

professores, a fim de orientarem suas práticas. Nos materiais complementares é 

possível verificar a abrangência da proposta de Sternberg, pois suas contribuições 

são constantemente mencionadas nas   concepções contemporâneas sobre 

inteligência e criatividade.   

Materiais complementares:  

Teoría Triádica de la Inteligencia en 2001: Odissea en el Espacio 

Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=mPg8MgRLg0k> 

Teoría Triárquica de la Inteligencia de Sternberg 

Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=0F3T8v9ufKI> 

 

Robert J. Sternberg, pesquisador e educador de renome internacional, que 

também apresenta uma forma pluralista de se conceber a inteligência humana, 

dedicou-se examinar as estruturas do pensamento, identificando três tipos básicos, 

os quais chamou de inteligências, sendo elas a Analítica, a Prática e a Criativa. 

Este autor dedicou-se a investigar as microestruturas dos processos mentais 

utilizados na resolução de problemas, utilizando a observação de indivíduos durante 

a realização de testes formais de inteligência, porém seu foco de observação eram 

os passos mentais que tais indivíduos executavam antes de oferecerem uma 

resposta. Partindo destas análises, o autor propôs a Teoria Triárquica para 

compreender a inteligência humana, as quais definiu como sendo um conjunto 

composto por três subteorias, sendo elas: Subteoria Componencial ou Inteligência 

Analítica; Subteoria Experiencial ou Inteligência Criativa e Subteoria Contextual ou 

Inteligência Prática. Cada uma destas subteorias apresentam características 

operacionais próprias no momento de resolução de problemas que, resumidamente 

foram explicadas por Veiga e Garcia (2012) da seguinte maneira: 

A subteoria componencial ou Inteligência Analítica  se refere ao 
processamento da informação que implica três passos mentais: 
metacomponentes, que planejam , supervisionam e avaliam a 
ação; componentes de execução, que se referem  às ações a 
realizar para obter o resultados desejados; e componentes de 
aquisição de conhecimento, que determinam um conjunto de 
processos para maximizar o nível de conhecimento a partir das 

https://www.youtube.com/watch?v=mPg8MgRLg0k
https://www.youtube.com/watch?v=0F3T8v9ufKI


informações que extraem de todas as experiências que o 
meio/contexto proporciona (p.101). 

[...] Subteoria contextual ou Inteligência Prática relaciona a 
inteligência com o mundo exterior do indivíduo, identificando 
três tipos de atividades que caracterizam a conduta inteligente: 
a adaptação ao ambiente, a transformação do ambiente, a 
seleção do ambiente. (p.56) 
[...] A subteoria experiencial ou Inteligência Criativa especifica 
os processos que têm lugar quando a pessoa enfrenta 
situações mais ou menos novas nos diversos contextos ao 
longo da vida. [...] Os processos mentais da Inteligência 
Criativa(Sternberg,1999) são: a automatização e a novidade. A 
automatização se refere à generalização de uma compreensão 
criada a partir de um conhecimento anterior. [...] Já a novidade 
se refere à relação entre intuição intrapsíquica (insight) e a 
experiência. ( p.133)   

Portanto, na visão de Sternberg, a criatividade não ocupa um espaço 

separado do constructo inteligência, mas sim é parte integrante da mesma, 

conforme se verá na sequência das abordagens.   

Alencar e Fleith (2003, p. 79) referindo-se ao trabalho de Sternberg e 

Lubart,publicado em 1999, específico sobre criatividade, o qual denominaram  de 

Teoria do Investimento em Criatividade, relatam que estes autores consideram a 

criatividade partindo da convergência de seis fatores que seriam “(a) inteligência, (b) 

estilos intelectuais, (c) conhecimento, (d) personalidade, (e) motivação e (f) contexto 

ambiental”. Comentando sobre estes fatores as autoras relatam que:  

Com relação à inteligência Seternberg e Lubart(1999) 
consideram que três habilidades cognitivas são especialmente 
importantes para o processo criativo. A primeira diz respeito à 
habilidade sintética de ver o problema sob um novo ângulo, 
escapando, assim, das amarras do pensamento convencional; 
a segunda seria a habilidade analítica de avaliar e reconhecer 
dentre as próprias ideias aquelas em que valeria a pena 
investir; e a terceira, a habilidade prática-contextual, diz 
respeito à capacidade de persuadir outras pessoas sobre o 
valor das próprias ideias, bem como se adaptar a novas 
situações.(ALENCAR E FLEITH, 2003,p.80)   

Apesar da vasta contribuição de Sternberg e suas parcerias, em  

investigações sobre a cognição humana, o enfoque aqui será dado sob  a  obra 

intitulada “ Inteligência Plena” através da qual Sternberg e Grigorenko (2003), em 

uma linguagem simples direcionada  a professores, explicam e  sugerem como 



aplicar em práticas educacionais a mobilização dos processos mentais  identificadas 

por Sternberg . Nesta obra, os autores propõem que a inteligência não mais seja 

observada de maneira convencional, mas que seja observada pelo equilíbrio de 

capacidades, o que definiram como Inteligência Plena:  

Inteligência plena é o conjunto integrado das capacidades 
necessárias para o indivíduo obter sucesso na vida, 
independente de como o defina, em seu contexto sociocultural. 
As pessoas são plenamente inteligentes quando reconhecem 
suas fraquezas e descobrem maneiras de corrigi-las ou de 
compensá-las. As pessoas plenamente inteligentes se adaptam 
a, modificam e selecionam ambientes por meio do emprego 
equilibrado das capacidades analíticas, criativas e práticas. 
(STERNBERG E GRIGORENKO, 2003, p.16) 
 

A compreensão dos aspectos de todos estes processos mentais utilizados na 

realização de tarefas evidencia a necessidade do equilíbrio necessário que o uso 

cotidiano requer destas capacidades e mais uma vez destaca que a criatividade é 

parte integrante do constructo inteligência e não pode ser negligenciada no processo 

de desenvolvimento intelectual. Como forma de identificar as diferenças e a 

necessidade de mobilização desses recursos, segue abaixo os argumentos 

selecionados da referida obra que exemplificam as ideias dos autores. 

Conforme mencionamos, as três capacidades que constituem a 
inteligência plena são a analítica, a criativa e a prática. A 
capacidade analítica é usada quando a pessoa analisa, avalia 
compara ou contrasta. A capacidade criativa é utilizada quando 
a pessoa cria, inventa ou descobre. A capacidade prática é 
empregada quando a pessoa coloca em prática, aplica ou usa 
aquilo que aprendeu. [...] Nas escolas, grande parte do 
pensamento que se espera dos alunos é do tipo analítico. Mas 
fora da escola, no mundo real, as capacidades criativas e 
especialmente as práticas talvez sejam muito mais importantes. 
(STERNBERG E GRIGORENKO 2003,p. 21) 

Sob este enfoque os autores demonstram que a inteligência vai além de 

critérios restritos de avaliações formais, mas que estão relacionados a fatores da 

vida cotidiana que evocam maneiras próprias de serem resolvidos. Uma inteligência 

plena requer o equilíbrio dessas capacidades, correndo-se o risco de não ser muito 

útil ao indivíduo o investimento em apenas uma destas capacidades. Dessa 

maneira, os autores questionam os modelos tradicionais de se avaliar a inteligência, 

como no caso da tradição dos testes psicométricos, bem como a forma como as 

escolas valorizam e estimulam através das avaliações o desenvolvimento da 



capacidade analítica, em detrimento às outras mencionadas. Não quer dizer com 

isto que eles questionem sua importância, ao contrário, evidenciam e pormenorizam 

cada passo mental utilizado no uso deste recurso.   

 A inteligência analítica, o primeiro componente da inteligência 
plena, envolve a direção consciente dos processos mentais 
para encontrar uma solução ponderada para um problema. O 
pensamento analítico pode ser usado para diferentes 
propósitos. Na solução de problemas, o objetivo é partir de 
uma situação-problema [...] e chegar a uma solução, 
superando obstáculos ao longo do caminho. Na tomada de 
decisões, o objetivo é selecionar entre possíveis escolhas ou 
avaliar oportunidades[...]. Os dois processos, embora não 
completamente iguais, compartilham muitas das mesmas 
habilidades analíticas. (STERNBERG E GRIGORENKO 2003, 
p.49) 

Os autores apresentam uma lista de processos mentais que, apesar das 

variações nominais, são consenso entre os psicólogos, quanto aos recursos 

utilizados para a resolução de problemas, o quadro paralelo é um resumo das 

palavras de estímulos retiradas das propostas dos autores, para promover o 

pensamento analítico. 

 
Quadro 2: Síntese das sugestões propostas pelos autores para desenvolver o  
pensamento analítico (STERNBERG E GRIGORENKO, 2003, p.50 à 63) 

Seis habilidades de solução de 
problemas  

Algumas das palavras-chave de estímulos 
retiradas das propostas dos autores 

1-Identificar o Problema 
 

1-Decifrar, definir, compreender 
 

2-Alocar Recursos 
 

2-Destinar, separar, dividir, trocar 
 

3-Representar e Organizar as 
Informações 

 

3-Por em sequência, retratar, arranjar, 
organizar 

 

4-Formular as Estratégias 
 

4-Planejar, projetar, esboçar, classificar 
 

5-Monitorar as Estratégias de 
Solução de Problemas 

 

5-Verificar, revisar, refletir, fazer um balanço, 
confirmar 

 

6-Avaliar as Soluções 
 

6-Testar, julgar o valor de, rever, editar 
 

Fonte: Própria autora. 
 

Em relação ao pensamento prático, os autores fazem as seguintes 

considerações: 



O sinal de um bom pensamento prático não é a pessoa jamais 
cometer erros, e sim ela aprender com esses erros de modo a 
não repeti-los interminavelmente. [...] As pessoas podem vir ao 
mundo com os melhores dons que a hereditariedade tem a 
oferecer, podem ser criadas em um ambiente extremamente 
avançado, podem ler um livro como este e praticar suas 
habilidades intelectuais, mas ainda assim continuar fazendo da 
sua vida uma trapalhada. A menos que consigam evitar ou, de 
alguma forma, desviar-se dos obstáculos que surgem no 
desempenho intelectual prático, elas acabam descobrindo que 
a maioria de seus talentos, se não todos, têm pouco valor. 
(STERNBERG E GRIGORENKO, 2003, p.105)  
 

De maneira muito prática os autores fornecem uma lista de 19 obstáculos 

para serem evitados no uso dos recursos de um pensamento prático e, em seguida, 

com palavras inversas, apresentam como deve ser estimulado o desenvolvimento 

destes recursos. Estas sugestões além de serem úteis no que diz respeito a 

planejamentos pedagógicos, também evidenciam os tipos de processos mentais que 

são utilizados na execução de tarefas práticas, assim como servem de critérios para 

avaliação de indivíduos que apresentem abundância de tais características de 

condutas, ou que apresentem carências das mesmas e tenham necessidade de 

desenvolvê-las. 

Quadro 3: Síntese das sugestões  apresentadas pelos autores para 
desenvolver o pensamento prático.(STERNBERG E GRIGORENKO, 2003,p.106 
à 146). 

Obstáculos ao pensamento prático Algumas das palavras-chave de 
estímulos retiradas das propostas dos 
autores. 

1-Falta de motivação 
 

1- Motivar (realizar;atingir, despertar...) 

2- Falta de controle dos impulsos 
 

2-Controlar impulsos (refletir, controlar, 
restringir, regular) 
 

3- Falta de perseverança e 
capacidade de controlá-la 
 

3- Persistir, mas não perseverar 
(equilibrar,continuar versus 
desistir,renunciar, parar... 
 

4- Uso errado das capacidades 
 

4-Usar as capacidades certas (basear-se 
nas forças e não nas fraquezas...) 
 

5-Incapacidade de transformar o 
pensamento em ação 
 

5-Agir de acordo com um plano ( avançar, 
começar, instigar, simplesmente fazer...) 

 

6-Falta de orientação para o produto 
 

6-Orientar-se para o produto (ter em vista 
o resultado) 



 

7-Incapacidade de completar tarefas e 
de chegar ao fim 
 

7-Completar a tarefa (concluir, encerrar, 
chegar ao fim...) 

 

8-Incapacidade de começar 
 

8-Comprometer-se (escolher,começar, 
iniciar) 
 

9-Medo de fracassar 
 

9-Assumir riscos (aventurar-se, ousar, 
confiar) 
 

10-Adiamento 
 

10Não deixar para depois(dar o primeiro 
passo, fazer hoje) 
 

11-Atribuição da culpa a quem não a 
tem 
 

11-Responsabilizar (aceitar 
responsabilidades, admitir fracasso ou 
sucesso) 
 

12-Autopiedade excessiva 
 

12-Gerenciar autopiedade ( recompor-se, 
tocar em frente) 
 

13-Dependência excessiva 
 

13-Ser independente (andar com as 
próprias pernas, ser autoconfiante, 
começar sozinho)  
 

14-Corrompimento por dificuldades 
pessoais 
 

14-Gerenciar dificuldades pessoais 
(elaborar, superar, prosseguir, 
desenvolver resistência) 
 

15-Distração e falta de concentração 15-Concentrar-se (focalizar, observar 
cuidadosamente, absorver-se em) 
 

16-Elaboração de muitas ou de 
poucas coisas 

 
 

16-Organizar um organograma ( distribuir, 
planejar, dizer não, priorizar) 
 

17-Incapacidade ou relutância de 
enxergar a “floresta através das 
árvores” 
 

17-Estabelecer prioridades (enxergar o 
que realmente importa, manter o olhar 
nas metas) 
 

18-Falta de equilíbrio entre os 
pensamentos analítico, prático e 
criativo 
 

18-Equilibrar habilidades de pensamento 
(julgar, equalizar, ajustar) 
 

19-Autoconfiança excessiva ou 
insuficiente 

19-Desenvolver autoconfiança realista 
(revisar e avaliar, equilibrar orgulho e 
humildade 

Fonte: Própria autora 



As inteligências analíticas e práticas foram evidenciadas como propostas de 

se observar suas particularidades, pois segundo os autores a inteligência criativa 

requer o equilíbrio dessas três capacidades, sendo portanto o que mais se aproxima 

da definição de uma inteligência plena. 

A criatividade plena requer um equilíbrio entre as capacidades 
analítica, criativa e prática. A pessoa que só é criativa no 
pensamento pode ter ideias inovadoras, mas não é capaz de 
reconhecê-las ou de vendê-las. A pessoa que só é analítica 
pode ser uma excelente crítica das ideias alheias, mas 
provavelmente venderá tanto as ideias ou produtos de pouco 
ou nenhum valor como os de genuíno valor. 
Os professores devem estimular e desenvolver a criatividade, 
ensinando os alunos a encontrarem um equilíbrio entre os 
pensamentos analítico, criativo e prático.  (STERNBERG E 
GRIGORENKO, 2003, p.72)  

Os autores mencionam uma outra proposta de Sternberg em parceria com  

Lubart, publicada em 1995, na qual referem-se à criatividade como investimento, 

conforme se vê a seguir:       

Criatividade é decisão[...]A teoria da criatividade como 
investimento (Sternberg e Lubart, 1995,1995b) afirma que os 
pensadores criativos são como bons investidores: eles 
compram barato e vendem caro. Enquanto investidores fazem 
isso no mundo das finanças, as pessoas criativas fazem isso 
no mundo das ideias. As pessoas criativas geram ideias que 
são subvalorizadas[...] e geralmente, tanto as ideias quanto as 
ações são rejeitadas pelo público. [...] As ideias criativas são 
novas e valiosas. Por que, então, elas são rejeitadas? É porque 
o inovador criativo contesta o capital investido e desafia as 
massas. [...]As massas geralmente percebem a oposição ao 
status quo como incômoda, ofensiva e razão suficiente para 
ignorar ideias inovadoras. [...] Assim, do ponto de vista de 
investimento, a pessoa criativa compra barato ao apresentar 
uma ideia singular, tentando, então convencer os outros de seu 
valor. Se for bem-sucedida, o valor percebido do investimento 
aumenta, e ela vende caro, deixando a ideia para outros e 
passando para uma próxima. Embora as pessoas queiram, 
normalmente e, que os outros adorem suas ideias, o aplauso 
universal para uma ideia, em geral, indica que ela não é 
particularmente criativa. [...] A criatividade é tanto uma decisão 
e uma atitude em relação à vida como uma questão de 
capacidade. (STERNBERG E GRIGORENKO, 2003, p.69)       

As inteligências analítica, prática, criativa, são formas pensamento e de 

conduta, pois estão sujeitas a uma decisão que portanto necessitam de um 



aprendizado, no qual haja uma possibilidade para a decisão.  Sendo assim, a 

inteligência criativa, não se trata da criatividade em si, mas um meio para se 

alcançá-la e isso se dará através do equilíbrio das três capacidades. Segundo 

Sternberg e Grigorenko (2003, p. 71) “O trabalho criativo requer a aplicação e o 

equilíbrio das três capacidades de pensamento [...]”. Portanto, partindo dessa 

premissa, pode-se inferir que, para os autores, exercer criatividade é o mesmo que 

alcançar uma “ Inteligência plena[...]”,pois esta também requer “ o emprego 

equilibrado das capacidades analíticas, criativas e práticas.”(p.16)   

Como a capacidade de pensamento analítico é valorizada pelo sistema 

educacional e o pensamento prático pela vida cotidiana, ainda que de formas não 

sistematizadas, pretende-se aqui enfatizar as sugestões dos autores quanto ao 

desenvolvimento do pensamento criativo, selecionando da obra em questão, 

(Sternberg e Grigorenko, 2003) o que se considerou mais significativo em relação 

aos itens sugeridos como propostas para o desenvolvimento desta capacidade: 

Redefinir o problema[...] significa pegar um problema e 
colocá-lo de cabeça para baixo[...] Esse processo é a parte 
sintética do pensamento criativo[...] O desempenho criativo é 
promovido quando os alunos são encorajados a definir e 
redefinir seus próprios problemas e projetos[...]Os alunos 
precisam de liberdade para fazer suas escolhas, para ajudá-los 
a desenvolver o discernimento e o bom julgamento, ambos 
elementos essenciais da criatividade. (p.73 e p.74) 
Questionar e analisar suposições [...]O ímpeto dos que 
questionam suposições permite avanços culturais, tecnológicos 
e outros. [...]Os professores devem tornar o questionamento 
uma parte da troca diária em sala de aula. É mais importante 
que os alunos aprendam quais perguntas formular- e como 
formulá-las- do que aprendam as respostas. (p.75 e 76) 
Vender ideias criativas[...]As ideias criativas geralmente são 
vista com desconfiança e suspeita, e, muitas vezes, assim 
também são vistos aqueles que as propõem. [...] Os alunos 
precisam aprender a persuadir outras pessoas do valor de suas 
ideias. (p.77 e 78) 
Gerar ideias[...]Os professores devem elogiar os alunos por 
gerarem muitas ideias, independentes de algumas parecerem 
bobas ou não-relacionadas, e, simultaneamente, incentivá-los a 
identificarem e desenvolverem suas melhores ideias em 
projetos de alta qualidade. (p. 79 e 80) 
Reconhecer as duas faces do conhecimento[...]Por um lado, 
os indivíduos não podem ser criativos sem conhecimento. 
[...]Por outro lado, o conhecimento pode criar suas próprias 
limitações. O conhecimento detido pelos especialistas pode 
levá-los a uma visão de túnel, pensamento estreito e 



entrincheiramento. [...] Os professores possuem 
conhecimentos que os alunos não possuem, mas estes têm 
flexibilidade[...] (p.81 e 82) 
Identificar e superar obstáculos: Talvez uma das razões 
pelas quais tantos pensadores criativos jovens e promissores 
desaparecem é que, mais cedo ou mais tarde, eles decidem 
que ser criativo provoca tanta resistência e castigo que não 
vale a pena.[...]Para ajudar os alunos a lidarem com os 
obstáculos, os professores pode lembrá-los das muitas 
pessoas criativas cujas as ideias foram rejeitadas inicialmente 
e ajudá-los a desenvolver um senso interior de admiração pelo 
trabalho criativo.(p. 83 e 84) 
Assumir riscos razoáveis:[...] As pessoas criativas assumem 
riscos razoáveis e produzem ideias que outras acabam 
admirando e respeitando como lançadoras de tendências. As 
pessoas precisam estar conscientes de que, quando assumem 
riscos, alguns simplesmente não compensarão. [...] Quando os 
professores dão tarefas sem escolhas e só permitem 
determinadas respostas às perguntas, eles podem, 
inadvertidamente, fazer com que os alunos aprendam a ficar 
sempre a salvo de riscos. Assim os professores devem não 
apenas incentivar os alunos a assumirem riscos sensatos, mas 
também recompensá-los por isso. (p.86 e 87) 
Tolerar ambiguidade [...] Uma ideia criativa tende a vir aos 
pouquinhos e a se desencadear ao longo do tempo. Mas o 
período no qual a ideia está desenvolvendo-se tende a ser 
desconfortável[...] As pessoas gostam que as coisas sejam 
“preto no branco”. [...] O problema é que existem muitos tons 
de cinza no trabalho criativo. [...]Eles precisam tolerar a 
ambiguidade e a incerteza até que suas ideias cheguem lá. 
[...]O professores podem ensiná-los que a incerteza e o 
concomitante desconforto fazem parte do viver uma vida 
criativa. (p. 88 e 89) 
Desenvolver a auto-eficácia [...]Quando chega o momento de 
começar um projeto, as pessoas às vezes, ficam paralisadas. 
[...]Uma boa solução para essa paralisia é começar o projeto 
com o passo menor ou mais fácil possível. Depois, podemos 
dar o próximo passo menor ou mais fácil, e assim por diante. 
Dessa maneira, as pessoas podem desenvolver um senso de 
auto-eficácia [...] O melhor preditor de sucesso de um aluno 
provavelmente não é sua capacidade, mas sua crença na 
própria capacidade de ser bem-sucedido. (p.90,91) 
Descobrir interesses verdadeiros [...] As pessoas que 
verdadeiramente se superam por serem criativas em uma 
atividade, quer profissional quer amadora, quase sempre 
amam o que fazem.[...] Para ajudar os alunos a descobrirem 
seus verdadeiros interesses, os professores podem pedir que 
cada um demonstre para a turma algum talento ou capacidade 
especial.[...]Os alunos, às vezes, buscam  um certo campo não 
por ser o que querem fazer, mas por ser o que os pais ou 



outras figuras de autoridade esperam que eles façam. Isso é 
muito triste, porque, embora eles possam fazer um bom 
trabalho naquele campo, é quase certo que não farão um 
grande trabalho. (p. 92,93) 
Adiar a gratificação [...] Uma parte importante da disciplina do 
trabalho criativo é aprender a esperar as recompensas. [...] O 
trabalho duro dificilmente traz recompensas imediatas. [...] O 
foco de curto prazo da maioria das tarefas escolares ensina 
muito pouco aos alunos sobre o valor de retardar a 
gratificação[...] Ao trabalharem em uma tarefa por algumas 
semanas ou meses, os alunos aprendem o valor dos esforços 
cumulativos para ganhos a longo prazo. (p. 94,95, 96) 
Modelar a criatividade[...] As crianças desenvolvem a 
criatividade não quando lhes dizem para fazer isso, mas 
quando lhes mostram como..[...]Ajudar os alunos a pensarem 
interdisciplinarmente [...]os insights e as ideias criativas  
frequentemente  resultam do integrar assuntos de diferentes 
matérias[...]Dar tempo aos alunos para pensar 
criativamente[...]a maioria dos insights criativos não acontece 
apressadamente.[...] Os professores precisam investir na 
criatividade ou os alunos irão importar-se só com  a nota. 
Recompensar os esforços criativos [...] Os professores devem 
importar-se apenas com o fato de as ideias serem criativas na 
perspectiva do aluno, e não necessariamente em relação do 
que existe de mais novo ou avançado na área. [...]Estimular a 
colaboração criativa. [...] Ajudar os alunos a imaginarem as 
coisas de outros pontos de vista. [...]Um aspecto essencial para 
se trabalhar com os alunos e obter o máximo da atividade 
criativa colaborativa deles é fazê-los imaginar-se no lugar de 
outras pessoas. (p.97,98,100) 

 

A opção pela compilação dos textos acima, segue a dois objetivos. O primeiro 

deve-se ao fato de que os autores direcionaram suas propostas de forma direta a 

professores e tiveram o cuidado de serem bastante claros em suas sugestões do 

tipo de pensamento que é inerente a cada conduta. O segundo motivo está 

relacionado a primeira proposta de reflexão deste módulo. Da mesma forma como 

aparece nos quadros sobre as inteligências analítica e prática, acima demonstrados, 

os autores também selecionaram palavras-chave para relacionar com os itens que 

compõem as estratégias para o desenvolvimento do pensamento criativo. No 

entanto estas palavras não foram mencionadas, pois serão o tema de nossa 

reflexão. Após a leitura das sugestões dos autores preencha o quadro abaixo 

elaborando para cada item suas próprias palavras-chave. Na sequência se fará uma 



sessão comparativa com as palavras propostas pelos autores. A terceira coluna 

refere-se a proposta que será explicada na sequência. 

Quadro 4 - Síntese das sugestões  apresentadas pelos autores para 

desenvolver o pensamento criativo.  (STERNBERG E GRIGORENKO, 2003,p.72 

à 100 ) 

Estratégias para o 
Pensamento Criativo 

Sugestões de palavras-chave. PC OU 
PD 

1-Redefinir problemas 
 

  

2-Questionar e  analisar 
suposições 
 

  

3-Vender ideias criativas 
 

  

4-Gerar ideias  
 

  

5-Reconhecer as duas 
faces do conhecimento 
 

  

6-Identificar e superar 
obstáculos 

  

7-Assumir riscos razoáveis 
 

  

8-Tolerar a ambiguidade  
 

  

9-Desenvolver a auto-
eficácia 

  

10-Descobrir interesses 
verdadeiros 
 

  

11-Adiar a gratificação 
 

  

12-Modelar a criatividade 
 

  

Fonte: Própria autora 

 
Conforme se observa nas propostas de Sternberg e Grigorenko(2003), o 

pensamento criativo requer o equilíbrio de condutas e   estas se revezam entre o 

pensamento analítico e o prático   durante o processo de realização da tarefa.  

Como forma de exemplificar a aplicação prática desta teoria, os autores apresentam 

a proposta de implementação de um programa que chamaram de Ensino e 

Avaliação Triárquicos (EAT), do qual foram selecionadas as seguintes sugestões: 

O EAT, além de seu objetivo específico de desenvolver as 
capacidades analítica, criativa e prática, tem o objetivo mais 



amplo de preparar todos os aprendizes para o sucesso futuro 
na vida adulta[...]A principal suposição do EAT é de que os 
educadores devem valorizar a diversidade dos padrões de 
capacidade dos alunos[...] Mas o EAT não tem a ver com 
ensinar de uma maneira que exclusivamente combine o ensino 
com os padrões de capacidade dos alunos. [...] O EAT supõe 
que todas a três devem ser ensinadas triarquicamente [...] O 
EAT é planejado para aumentar a motivação dos alunos para 
aprender. O feedback entre professores e alunos nos materiais 
baseados no EAT tem repetidamente mostrado que as lições 
criativas são muito apreciadas, permitindo que tanto 
professores quanto os alunos demonstre seu conhecimento e 
sua individualidade. O EAT não supõe que a aquisição e o 
domínio do conhecimento de conteúdos devem ser sacrificados 
no interesse do desenvolvimento de habilidades de 
pensamento. Estratégias de pensamento analítico, criativo e 
prático devem ser ensinados por meio do conteúdo – não em 
vez do conteúdo. O EAT permite que cada aprendiz não 
apenas desenvolva suas forças (ao usar as capacidades 
condizentes com as atividades), como também corrija suas 
fraquezas (ao forçar ou esticar suas capacidades conforme o 
necessário). (STERNBERG E GRIGORENKO, 2003, p. 153 a 
157)  
 

Por estas considerações, é possível compreender que os autores buscam 

estimular o desenvolvimento integral do aluno, verificando que há necessidade de se 

conhecer as diferenças entre os pensamentos e equilibrar as propostas pedagógicas 

de maneira que todos os tipos de pensamentos sejam contemplados e 

compreendidos, a fim de que se possa tanto usufruir das capacidades que se 

verifica mais presente, como de compensar possíveis fraquezas. 

Especialistas na área de criatividade confirmam esta proposta, apresentando 

sob outro enfoque a necessidade de se compreender as peculiaridades dos tipos de 

pensamentos, a fim de exercer completo domínio na articulação de suas funções, 

principalmente para produção criativa, pois esta não tem sido privilegiada pelos 

sistemas educacionais, conforme se observa nesta afirmação de Oech: 

Nosso sistema educacional realiza um bom trabalho quando se 
trata de desenvolver a habilidade de pensar concretamente, 
mas não faz quase nada para instigar o pensamento difuso. Na 
verdade, boa parte da nossa educação, ao contrário, objetiva 
eliminar o pensamento difuso. No máximo somos ensinados a 
considerá-los uma forma inferior de raciocínio.” (OECH, 1994, 
pág. 45) 



O que Oech (1994) chamou de pensamento difuso, é abordado com outra 

nomenclatura por Torrance (1965, apud Wechsler,2008), quando explica a 

necessidade de revezar os tipos de pensamentos quando se quer resolver um 

problema, conforme se observa na citação a seguir: 

Na fase de formulação de hipóteses sobre o problema, deve 
predominar o pensamento divergente, ou o pensamento que 
abre inúmeras possibilidades[...] As ideias devem ser soltas, 
fluentes, flexíveis, sem julgamentos ou críticas, dando asas à 
fantasia e à imaginação, criando-se um ambiente não-punitivo 
e estimulador, para favorecer as melhores ideias.  
No processo de testar as hipóteses deve ser favorecido o 
pensamento convergente, crítico, analítico, que procura a 
melhor solução ou a resposta mais elegante para o problema 
em questão. (WECHSLER,2008, p. 32)  
 

Wechsler (2008) faz uma breve abordagem esclarecendo um pouco mais 

sobre as características dos pensamentos divergentes (PD) e pensamentos 

convergentes (PC): 

PENSAMENTO DIVERGENTE 
Explora possibilidades 
Procura múltiplas respostas 
Não busca soluções certas 
Evita julgamentos 
Aceita todas as ideias 
PENSAMENTO CONVERGENTE 
Procura a melhor solução 
Usa critérios avaliadores 
Busca objetividade 
Examina prós e contras 
Julga e critica respostas 
(WECHSLER,2008, p. 305) 

 
 

Proposta para Reflexão:   

1. Identifique nas palavras chaves que você elaborou e coloque na coluna ao 

lado a que tipo de pensamentos se referem, utilizando as siglas PC ou PD. 

2. Utilizando a técnica “Tempestade de Ideias”, discuta com os demais 

integrantes do grupo. Quais são as dificuldades encontradas na aplicação de 

metodologias que estimulem o potencial criativo de nossos alunos?  

 

UNIDADE DIDÁTICA III 



Joseph Renzulli e o Modelo Triádico de Atendimento aos Superdotados. 

Nesta unidade, serão abordadas as concepções de inteligência, criatividade e 

superdotação de   Joseph S. Renzulli. Este autor tem sido constantemente 

mencionado por pesquisadores brasileiros (ALENCAR,1996, 2003, 2007; 2010; 

BRANCHE e FREITAS, 2011; FLEITH,2003,2007;2010; VIRGOLIM, 2007,2010; 

WECHSLER 2008) que orientam e realizam trabalhos, tanto na área de Criatividade, 

como também na área de Altas Habilidades/Superodotação. Os materiais 

complementares serão usados como introdutores aos assuntos tratados, pois 

contribuem para uma melhor compreensão. 

Materiais Complementares: 

A Construção de Práticas Educacionais para Alunos com Altas 

Habilidades/Superdotação . v.2 . Atividades de Estimulação de Alunos 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/altashab3.pdf 

Criatividade 

https://www.youtube.com/watch?v=ttlFfBvVRcM 

 
Nosso terceiro autor Joseph S. Renzulli destaca-se especialmente neste 

trabalho, pois sua área de investigação trata-se especificamente da área de Altas 

Habilidades/Superdotação e da relevância da criatividade para esta área. Suas 

contribuições tiveram início no final da década de 60, nos Estados Unidos, mas seu 

trabalho tem sido de fundamental importância para os programas de atendimento 

aos superdotados também no contexto educacional brasileiro.  

O atendimento especial aos superdotados é um tema que sempre levanta 

questões sobre as suas reais necessidades. Tanto que as investigações iniciais de 

Renzulli, partiram desta razão, e o levaram a uma conclusão que foi fundamental 

para o que resultaria em sua teoria. Sua conclusão o levou a propor uma diferença 

entre dois tipos de superdotação: 

 -a superdotação escolar ou acadêmica, por um lado, e a 
superdotação produtivo-criativa, por outro. 
A superdotação acadêmica é o tipo mais facilmente mensurado 
pelos testes padronizados de capacidade e, desta forma, o tipo 
mais convenientemente utilizado para selecionar alunos para 
os programas especiais. As competências que os alunos 
apresentam nos testes de capacidade cognitiva são 
exatamente os tipos de capacidades mais valorizadas nas 
situações de aprendizagem escolar tradicional, que focalizam 



as habilidades analíticas em lugar das habilidades criativas ou 
práticas.  (RENZULLI,1999, p. 82) 

Renzulli(1999) constatou que os alunos com habilidades acadêmicas 

apresentavam uma relação muito próxima entre altos escores em testes 

padronizados e mais facilidade em   vencer o currículo em menos tempo, a partir 

daí, o autor propõe um sistema de atendimento especializado para esta população 

conhecida por “Compactação Curricular”. No entanto o principal foco de suas 

observações tem sido o segundo tipo de superdotação por ele identificada e 

denominada de: 

 [...] superdotação produtivo-criativa. Ela descreve aqueles 
aspectos da atividade e do envolvimento humanos nos quais 
se incentiva o desenvolvimento de ideias, produtos, expressões 
artísticas originais e áreas do conhecimento que são 
propositalmente concebidas para ter um impacto sobre uma ou 
mais plateias-alvo (target audiences). As situações de 
aprendizagem concebidas para promover a superdotação 
produtivo-criativa enfatiza o uso e a aplicação do conhecimento 
e dos processos de pensamento de uma forma integrada, 
indutiva e orientada para um problema real. (RENZULLI,1999, 
p.83) 

No conceito de Superdotação proposto por Renzulli, conhecido como a Teoria 

dos Três Anéis, o autor indica três traços de comportamentos que são 

característicos de pessoas que, na história, deixaram suas marcas com alguma 

produção original e criativa, sendo estes traços: “habilidade acima da média em 

alguma área do conhecimento; envolvimento com a tarefa e criatividade.”  (Renzulli, 

apud Virgolim, 2007, p.36.)  Na visão de Renzulli o fenômeno da superdotação do 

tipo produtivo-criativa, trata-se de uma forma de comportamento e não de uma 

capacidade estanque que não se modifica, conforme relata o autor:  

Estas observações também me levaram a outra conclusão 
sobre a natureza temporal e situacional da superdotação 
produtivo-criativa e, especialmente, sobre dois dos três 
componentes da Concepção de Superdotação dos Três Anéis: 
criatividade e comprometimento com a tarefa. Enquanto a 
superdotação acadêmica, que é principalmente contemplada 
no anel da capacidade acima da média da Concepção dos Três 
Anéis, tende a permanecer estável no decorrer do tempo, as 
pessoas nem sempre mostram o máximo de criatividade ou 
comprometimento com a tarefa. (RENZULLI,1999, p.83)  

Portanto para Renzulli, um indivíduo pode apresentar comportamento de 

superdotação produtivo-criativa em uma área específica e não apresentar em outras, 



bem como pode apresentar em um determinado momento de sua vida e não 

apresentar em outros momentos.  Os fatores ambientais são preponderantes para 

que os potenciais se desenvolvam e possam evidenciar a capacidade criadora de 

cada indivíduo. É preciso lembrar que a investigação de Renzulli teve origem na 

identificação das características de comportamento das pessoas que deixaram suas 

marcas na história, com a criação de ideias ou produtos originais, e que estas 

capacidades não podem ser medidas pelos testes formais de inteligência. Portanto a 

criatividade para Renzulli é um fator fundamental em seu conceito de superdotação, 

assim ele propõe que tais comportamentos devam ser identificados como evidência 

de potenciais latentes, bem como devam ser estimulados para que o maior número 

possível de indivíduos tenham a chance de desenvolver o seu potencial criador. Este 

critério foi fundamental para o desenvolvimento de sua proposta de identificação e 

atendimento, elaborada por ele e suas colaboradoras (RENZULLI, SMITH, 

REIS,1981 apud  RENZULLI, 1999, p. 88) e que  culminou  no Modelo Triádico  de 

Atendimento,   conforme relata o autor: 

A essência desse modelo é fornecer uma ampla variedade de 
experiências de enriquecimento geral (dos tipos I e II no 
Modelo Triádico de Atendimento) a um pool de talentos de 
alunos com capacidade acima da média e utilizar as formas 
como os alunos respondem a essas experiências para 
determinar que alunos e por quais áreas de estudo eles 
deveriam passar, avançando para as oportunidades de 
enriquecimento do tipo III (RENZULLI, 1999, p. 88). 

Esse modelo foi adotado pelo MEC na orientação de abertura dos NAAH/S 

(Núcleo de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação) e pode ser mais 

explorado através dos materiais adicionais indicados neste módulo sob o título:  A 

Construção de Práticas Educacionais para Alunos com Altas 

Habilidades/Superdotação.  v. 2, p.57 à 63). O que é importante salientar neste 

modelo é que a proposta de Renzulli corresponde com os objetivos discutidos pela 

área da Educação Especial no atual contexto histórico, uma vez que o autor almeja 

que ele seja aplicado da maneira mais abrangente possível, envolvendo todo o 

contexto escolar, o que corresponde com os objetivos de uma proposta de 

Educação Inclusiva. 

Até aqui, é possível verificar três contribuições essenciais de Renzulli. 

Primeiro ele amplia a visão tradicional de superdotação, questionando os padrões de 

avaliação vinculados a testes psicométricos, apresentando outro tipo de 

http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/altashab3.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/altashab3.pdf
http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/altashab3.pdf


superdotação que não pode ser identificada por este método, a superdotação 

produtivo-criativa. Segundo que, ao desenvolver um método de identificação que 

deve ser feito no contexto escolar, o autor possibilita a participação de muitos 

indivíduos que jamais poderiam ser percebidos pelos sistemas tradicionais de 

avaliações, bem como promove uma situação que pode esclarecer o papel 

fundamental do atendimento especial a alunos superdotados. Nas palavras do autor, 

“a maré alta eleva todos os navios” (RENZULLI 1999, p.108). O terceiro e mais 

importante elemento a ser analisado por este trabalho trata-se das considerações 

especiais de Renzulli, para questão da criatividade, pois sua proposta educacional 

trata-se especificamente de levar os alunos a desenvolverem atividades do tipo III 

que segundo sua explicação “é um referencial perfeito para o desenvolvimento da 

superdotação produtivo-criativa”. (RENZULLI 1999, p.95).  

Referindo-se a aplicação prática desta proposta o autor menciona dois tipos 

de modelos educacionais conhecidos por modelo dedutivo e modelo indutivo: 

[...]o modelo dedutivo é aquele cujo objetivo é introduzir no 
repertório dos alunos o conteúdo e as habilidades quase 
sempre oferecidas através do uso de lições determinadas, 
apresentadas com roteiros pré-estabelecidos para chegar ao 
que os alunos normalmente percebem como sendo a resposta 
certa. Listas de objetivos comportamentais e abordagens 
curriculares baseadas em parâmetros são exemplos aplicados 
do modelo dedutivo. 
O modelo Indutivo, por outro lado, representa os tipos de 
aprendizagem que ocorrem fora das situações de 
aprendizagem formal ou da sala de aula tradicional, mas que 
podem ser integrados à aprendizagem escolar com adaptações 
adequadas.  (RENZULLI 1999, p.96). 
 

O autor explica que o Enriquecimento do tipo III é uma abordagem do modelo 

Indutivo e os exemplos que ele apresenta são compatíveis com o tipo de 

atendimento que hoje é oferecido pela Educação Especial através das Salas de 

Recursos Multifuncionais do tipo I da Rede Estadual de Ensino do Estado do 

Paraná. O modelo de atendimento proposto por Renzulli e Reis é trazido para o 

Brasil já sob o enfoque da Educação Inclusiva, pois sua elaboração está pautada 

sobre este princípio. Joseph Renzulli é diretor do Centro Nacional de Pesquisa sobre 

o Superdotado e Talentoso (NRC G/T) nos Estados Unidos e sua meta é prover a 

cada aluno as oportunidades de atingir o máximo de seu potencial, independente 

deste aluno ter sido ou não identificado como superdotado, através de atividades 



planejadas que levam em conta as habilidades, os interesses e os estilos de 

aprendizagem de cada um. Segundo Virgolim(2007) as experiência de Renzulli têm 

mostrado resultados positivos e são aplicadas de acordo com a seguinte ordem: 

Esses objetivos têm sido amplamente alcançados por meio do 
Modelo de Enriquecimento Escolar (The Schoolwide 
Enrichment Model – SEM), resultante do trabalho pioneiro do 
Dr.Joseph Renzulli, na década de 1970, e que se encontra 
ancorado nos seus três modelos anteriores: I) o Modelo dos 
Três Anéis [...] que basicamente fornece os pressupostos 
filosóficos utilizados pelo SEM; II) o Modelo de Identificação 
das Portas Giratórias[...], que fornece os princípios para a 
identificação e a formação de um Pool de Talentos; e III) O 
Modelo Triádico de Enriquecimento[...],que implementa as 
atividades de enriquecimento para todos os alunos 
(VIRGOLIM,2007,p.162). 

Este modelo tem sido adaptado para ser usado nos atendimentos em Sala de 

Recursos seguindo as peculiaridades do sistema educacional brasileiro e tem se 

mostrado promissor nesta forma de adaptação, pois, ainda que não se tenha 

alcançado todos os recursos para promover atividades de Enriquecimento dos tipos 

I; II e III para toda a Escola, tem aos poucos servido de referência para as propostas 

educacionais que se abrem às mudanças de paradigmas.  

Virgolim (2007) fornece uma explicação concisa do Modelo Triádico de 

Enriquecimento proposto por Renzulli e Reis, conforme se vê a seguir:  

Enriquecimento do Tipo I – As atividades de Tipo I são 
delineadas para expor os estudantes a uma grande variedade 
de disciplinas, tópicos, pessoas, lugares, eventos, ocupações e 
hobbies que normalmente não fazem parte do currículo da 
escola regular. [...] O importante nessas atividades é que o 
aluno tome conhecimento de como determinadas áreas são 
desenvolvidas, exploradas ou pesquisadas na vida real, o grau 
de envolvimento que se demanda do profissional, as questões, 
os problemas e as particularidades do campo, etc.[...] 
As atividades do Tipo II consistem de técnicas, materiais 
instrucionais e métodos designados à promoção do 
desenvolvimento dos processos de pensamento de nível 
superior, habilidades específicas de como conduzir pesquisas e 
utilizar referências, e processos relacionados ao 
desenvolvimento pessoal ,afetivo e social. [...] Para 
desenvolver com aproveitamento e produtividade as atividades 
de real interesse do aluno, é necessário que este domine as 
ferramentas de que  vai precisar para atingir sua meta. São 
cinco os principais objetivos das atividades de enriquecimento 



de Tipo II: 1) desenvolver nos alunos as habilidades gerais de 
pensamento criativo, resolução de problemas e pensamento 
crítico; 2) desenvolver os processos afetivos, tais como sentir, 
apreciar, valorizar, respeitar; 3) desenvolver uma grande 
variedade de aprendizagens específicas de “como fazer”, tais 
como tomar notas, entrevistar, classificar e analisar dados, tirar 
conclusões,etc.;4)  desenvolver habilidades avançadas no uso 
apropriado de materiais de referência, tais como guias, 
resumos, catálogos, registros, programas de computador, 
Internet, etc. 5) desenvolver habilidades de comunicação 
escrita, oral, e visual a fim de maximizar o impacto da produção 
do aluno sobre determinadas audiências.[...]  
As atividades de enriquecimento do Tipo III ocorrem quando o 
aluno se torna extremamente interessado em conhecer com 
maior profundidade uma área e deseja dedicar o tempo que for 
necessário para a aquisição de um conteúdo mais avançado e 
participar de um processo de treinamento mais sofisticado no 
qual assume o papel de aprendiz de primeira mão. As 
atividades de enriquecimento Tipo III são caracterizadas por 
quatro pontos principais: a) aprendizagem personalizada pelo 
“fazer”; b) propósitos reais, aplicados à produção de um 
produto real para uma audiência real; c) transformação do 
papel do aluno de aprendiz da lição para a aprendiz em 
primeira mão; d) síntese e aplicação de conteúdo, processo e 
envolvimento pessoal (VIRGOLIM, 2007, p.173,174). 
 

Além da preocupação de sistematizar um modelo de atendimento, Renzulli 

também deixa claro que é necessário o treinamento específico da forma de se 

pensar criativamente, conforme se observa nesta menção de Virgolim: 

Renzulli (1986a) desenvolveu, em três volumes (Mark 1, 2 e 3), 
o programa denominado “Novas Direções em Criatividade”, 
com a intenção de dar ferramentas ao professor para 
desenvolver as habilidades de pensamento criativo de alunos 
do Ensino Fundamental. Baseado no Modelo da Estrutura do 
Intelecto, de Guilford, os exercícios exploram a Fluência 
(habilidade de gerar um grande fluxo de ideias, possibilidades, 
consequências e objetos); a Flexibilidade (habilidade de usar 
muitas e diferentes abordagens ou estratégias para resolver 
um problema; de mudar a direção do pensamento de forma a 
modificar uma dada informação); a Originalidade (habilidade 
de produzir respostas únicas e raras); e a Elaboração 
(habilidade de expandir, desenvolver, particularizar e 
embelezar ideias, estórias e ilustrações (Renzulli, 1986a, pag. 
4). No livro Toc, toc, Plim, Plim! Lidando com as Emoções, 
Brincando com o Pensamento através da Criatividade 
(Virgolim, Fleith, & Neves-Pereira, 1999), as autoras também 
propõem uma série de atividades para estimular a 



originalidade, fluência e flexibilidade do pensamento. 
(VIRGOLIM, 2010, p.12) 

 Até o momento da realização desta pesquisa não se tem conhecimento de 

obras traduzidas do autor, no entanto pesquisadores brasileiros, que têm contribuído 

com diversos materiais sobre o desenvolvimento da criatividade, (ALENCAR,1996, 

2003, 2007; 2010; BRANCHE e FREITAS, 2011; FLEITH,2003,2007;2010; 

VIRGOLIM, 2007,2010; WECHSLER 2008) constantemente fazem referência a 

Renzulli e à sua proposta de atendimento. Estes pesquisadores contribruem 

principalmente   com os aspectos práticos dos processos que estimulam o 

desenvolvimento do pensamento criativo, os quais são aplicáveis somente através 

de propostas educacionais que proporcionam e valorizam estes aspectos, conforme 

foi abordado com os teóricos até aqui estudados.  

Os elementos em destaque atribuídos a Guilford, na citação acima (Fluência, 

Flexibilidade, Originalidade e Elaboração) são constantemente citados, tanto como 

características observadas no comportamento de indivíduos criativos, como também 

sendo referência do que deve ser trabalhado para que haja o desenvolvimento deste 

potencial.  Portanto é fundamental conhecer estas características, a fim de promover 

atividades que são próprias a este desenvolvimento.  

Temas para reflexão 

De acordo com a proposta de Renzulli e Reis referida como Atividades dos 

Tipos  I,II,III, como você distribuiria os elementos de estratégia(Fluência; 

Flexibilidade; Originalidade; Elaboração) para se promover o pensamento criativo. 

Utilize a técnica “Combinações Forçadas” (vide explicação no caderno em anexo) e 

junte os elementos das duas colunas, simulando uma atividade a ser proposta aos 

seus alunos. Faça várias combinações e depois avalie quais se harmonizaram 

melhor.  

Quadro 5- Combinações Forçadas 

 
Atividade de Enriquecimento do tipo I; 
 
Atividade de Enriquecimento do tipo 
II; 
 
Atividade de Enriquecimento do tipo 
III. 
 

Fluência; 
 
Flexibilidade; 
 
Originalidade; 
 
Elaboração. 

Fonte: Própria autora 



Conforme se observa Gardner, Sternberg e Renzulli, apresentam propostas 

diferentes na maneira de conceituar suas pesquisas a respeito de inteligência e 

criatividade. No entanto, é possível encontrar muitos pontos de convergência entre 

as propostas dos autores, principalmente no que se relaciona aos objetivos a serem 

alcançados em propostas pedagógicas baseadas em suas teorias. É de 

convergência entre eles que as propostas educacionais que visam desenvolver a 

inteligência e a criatividade deve envolver a resolução de problemas reais. A forma 

pela qual se alcança a resolução de determinados problemas é que se constitui em 

produtos ou soluções criativas, lembrando que a criatividade se caracteriza pela 

novidade, pela diferença do que é usual ou consenso. Portanto é necessário 

estimular a produção do pensamento divergente, e isto requer treinamento.   

Assim como Gardner, Sternberg e Renzulli, os pesquisadores na área de 

criatividade também fazem referência quanto a questão da resolução de problemas, 

evidenciando que o primeiro passo para esta tarefa trata-se da identificação do 

problema, conforme se observa neste comentário de Wechsler:  

Torrance(1965) definiu a criatividade como o processo de 
tornar-se sensível a falhas, deficiências na informação ou 
desarmonias; identificar as dificuldades ou os elementos 
faltantes; formular hipóteses a respeito das deficiências 
encontradas; testar os resultados encontrados. 
(WECHSLER,2008, p. 32) 
 

Os pesquisadores consultados para este trabalho propõem uma série de 

atividades que estimulam o desenvolvimento das capacidades cognitivas de resolver 

problemas de forma criativa, conforme se verifica na Técnica Criativa de Resolução 

de Problema (TCRP) cuja explicação está na coletânea de sugestões e técnicas, e 

servirá como orientação das seguintes atividades: 

1. Discuta com os demais integrantes do grupo quais são as dificuldades 

encontradas na aplicação de metodologias que estimulem o potencial criativo 

dos alunos que são atendidos no NAAH/S. Utilizando a Técnica 

“Tempestade de Ideias”, faça uma lista das possíveis causas.  

2. Após a sugestão de várias hipóteses, escolha apenas uma para ser resolvida 

através da TCRP.  

Finaliza-se aqui a explanação das teorias dos três autores citados, lembrando 

que os mesmos apresentam propostas que são bastante pertinentes ao que se 

discute atualmente na Educação Especial, uma vez que esta área tem apresentado 

http://www.dropbox.com/s/w2dysiyhpu60b1t/COLETANEA%20DE%20SUGESTÕES%20E%20TÉNICAS.docx?dl=0


razões concretas que evidenciam as fragilidades do sistema educacional no que se 

refere a atender a diversidade.  

De posse do conhecimento das referidas teorias, acredita-se que é possível 

selecionar atividades que sejam efetivas para estimular o desenvolvimento do 

potencial criativo dos alunos, levando-se em conta que os fatores ambientais foram 

abordados de forma preponderante pelos três autores, tanto como fator de estímulo 

como fator de impedimento a este desenvolvimento. Portanto, conscientes do papel 

da escola e dos professores neste contexto, se faz necessário uma revisão das 

práticas educacionais que, de fato, contemplem o desenvolvimento deste potencial e 

de forma nenhuma negligencie sua importância, promovendo assim a expectativa 

das almejadas mudanças educacionais que se fazem necessárias para enfrentar as 

eras vindouras.   
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