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Resumo 

 

A presente dissertação contextualizará a população adulta superdotada e 

discutirá a manifestação específica do fenómeno da dupla excecionalidade sobre a 

mesma, seja em decorrência ou não de espectros.  

Deste modo, realizou-se um estudo de revisão bibliográfica, o qual foi 

constituído através da seleção e análise de diversos artigos publicados em revistas 

especializadas e recomendados por profissionais consultados acerca da temática. 

Por outras palavras, o estudo do campo dos adultos duplamente excecionais foi o 

que justificou o desenvolvimento do seguinte trabalho, de modo a buscar-se por 

conhecimento científico sobre a manifestação concomitante das altas habilidades e dos 

défices, as interpretações e reações tidas por profissionais que atenderam casos, a fase 

da vida em que geralmente acontece a identificação e as intervenções mais promissoras. 

De modo geral, percebeu-se que se está em um domínio com muitas 

indefinições, tanto conceituais como metodológicas no que tange à identificação e a 

intervenção destes sujeitos, os quais apresentaram peculiaridades da vida adulta que 

inviabilizaram o uso dos procedimentos comumente utilizados em crianças. A 

necessidade de realização de mais estudos e a extensão do tema para questões mais 

específicas ficaram evidentes.  

 

Palavras-chave: Adultos; Superdotada; Duplamente Excecionais. 

 

Abstract 

 

This dissertation will contextualize the gifted adult population and discuss the 

specific manifestation of the phenomenon of twice exceptionality over it, whether or not 

due to spectra. 

Thus, a bibliographic review study was carried out, which was constituted 

through the selection and analysis of several articles published in specialized journals 

and recommended by professionals consulted about the theme. 

In other words, the study of the field of twice exceptional adults was what justified the 
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development of the following work, in order to seek scientific knowledge about the 

concomitant manifestation of high skills and deficits, the interpretations and reactions 

taken by professionals who cared cases, the stage of life in which identification usually 

takes place and the most promising interventions. 

In general, it was noticed that it is a domain with many vagueness, both 

conceptual and methodological with regard to the intervention and identification of 

these subjects, who presented peculiarities of adult life that made the use of procedures 

commonly used in children unfeasible. The need for further studies and the extension of 

the theme to more specific issues were evident. 

 

Keywords: Adults; Gifted; Twice-exceptionality. 

 

Résummé 

 

Cette thèse fera le context de la population adulte surdouée et discutera la 

manifestation spéficique du phénomène de la double exceptionnalité sur elle même, 

qu’elle soit ou non due aux spectres.  

De cette façon, un étude de revue bibliografique a été realisé, lequel a été 

contitué à travers la séletion et l’analyse de plusieurs articles publiés dans les magazines 

spécialisées et recommandés par les professionnels consultés sur le sujet. 

En d’autre termes, l´étude du domaine des adultes doublement exceptionnels 

était ce qu’a justifié le développement de ce travail, afin de rechercher des 

connaissances scientifiques sur la manifestation concomitante de hautes compétences et 

de déficits, les interprétations et réactions des professionnels qui ont traité les cas, 

l’étape de la vie dans laquelle se déroule généralement l’identification et les plus 

prometteuses interventions. 

Dans un mode général, on s’est rendu compte qu’on se trouve dans un domaine 

avec plusieurs flous, à la fois conceptuelles et metodologiques en ce que concerne 

l’intervention et l’identification de ces sujets, ces qui ont présenté des particularités de 

la vie adulte que ont rendu impossible l’utilisation de procédures communément utilisés 
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avec les enfants. La nécessité de réaliser plus études et extention de thème à des 

questions plus spécifiques sont devenus évidents.   

 

Mots-clés: Adultes; Surdoué; Doublement Exceptionnelles. 
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1. Introdução 

 

A motivação pessoal do mestrando pelo interesse sobre a temática da 

superdotação e o subtipo da dupla excecionalidade são as razões que explicam a decisão 

de realizarmos esta dissertação. 

No mundo contemporâneo e globalizado é muito comum a busca por indivíduos 

capazes de obter um desempenho acima da média geral em determinadas funções para 

as quais são designados. Esta alta eficiência pode ocorrer em diversos aspetos, desde a 

habilidade de liderar uma equipa até a capacidade de executar tarefas de cariz 

genuinamente intelectual. 

Os indivíduos capazes de tais desempenhos nem sempre os conseguem alcançar 

puramente pelo esforço empregado na ação requisitada, mas por terem maior facilidade 

em lidar com certas áreas de conhecimento, mesmo concomitantemente apresentando 

algum défice no que tange a outros domínios. 

Existem várias concepções a respeito destes atributos, por vezes chamados de 

dons, outras de talento, bem como de sobredotação, superdotação, prodígio, capacidade 

acima da média, potencialidades, altas habilidades ou alta funcionalidade. Todavia, 

quando consideramos especificamente o adulto as designações mais comuns são 

eminência e excelência, além de serem utilizados outros termos (e.g., altíssimo QI; 

excecionalidade) com significados correlatos que podem ou não ser sinónimos, a 

depender da autoria. Percebe-se, assim, que estamos num campo de trabalho e de 

investigação onde as diferentes perspectivas sobre os fenómenos abundam sem um 

consenso, o que constitui mais uma razão que permite justificar a opção pelo tema. 

O que se pretende, então, é contextualizar a temática da superdotação e da dupla 

excecionalidade especificamente em adultos, através da qual se visa compreender a 

relação entre altas habilidades e necessidades educativas especiais ou dificuldades de 

aprendizagem. O que foi feito obedeceu, então, aos seguintes objetivos específicos: 

 

 Identificar as dimensões e contextos que permitem descrever a 

superdotação; 

 

 Verificar o modo como são identificados e avaliados os adultos 

superdotados e duplos excecionais; 
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 Analisar como é descrita a qualidade de vida destes sujeitos em relação às 

vantagens e desvantagens que sua condição de duplamente excecional que 

lhes confere. 

 

Para o cumprimento destes propósitos, foram utilizados diversos artigos 

publicados em revistas científicas, obtidos através de pesquisas em bases de dados e por 

indicação de profissionais consultados, e realizada uma entrevista com uma participante 

que se enquadra no perfil a ser estudado. Intentou-se discorrer sobre as congruências 

dos textos, as perspectivas que os distinguiam, assim como as tensões conceituais e 

praxeológicas existentes entre os discursos relacionados com a dupla excecionalidade. 

Considerando as premissas supracitadas é que se realizou esta dissertação, a qual 

está composta da seguinte forma: 

 

a) Apresentação do conceito de superdotação; 

 

b) Contextualização do tema com o fenómeno da dupla excecionalidade em 

adultos; 

 

c) Conclusão. 

 

2. Apresentação do conceito de superdotação 

 

Neste capítulo, não se intenta definir um conceito de superdotação, mas discorrer 

sobre as perspectivas existentes e suas origens acerca do fenómeno. 

Na leitura inicial percebeu-se que há uma combinação de sentidos entre os 

diversos vocábulos que designam o fenómeno da superdotação. Por exemplo, 

“sobredotação”, trata de habilidades intelectuais, ao passo que “talento” concerne para 

funções que não sejam académicas (Oliveira, 2007a). Todavia, nota-se que estas 

terminologias são utilizadas de modo randomizado e sinonimizado (Rocha, 2018). 

Porém, Araújo, Cruz e Almeida (2007 citados por Garcia-Santos, Almeida & 

Werlang, 2012) dividiram em três campos os estudos acerca desta temática: i) altas 

habilidades, que trata da excelência relativa às aptidões exercidas acima da média 

convencionalmente esperada; ii) perícia ou expertise, a qual intenta avaliar o alto 

desempenho e rendimento em áreas específicas; e iii) sabedoria, que correlaciona a 
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experiência de vida, a integridade e a maturidade com o desempenho nos âmbitos intra e 

interrelacional de um sujeito que obteve resultados excelentes de ordem afetiva, 

emocional e espiritual
1
. 

Devido ao reconhecimento da validade e à generalização do uso dos testes 

enquanto instrumentos de mensuração do quociente de inteligência (QI) entendia-se que 

um sujeito seria superdotado caso obtivesse pontuação em valor situado dois desvios 

padrões acima da média apurada na população que serviu para estabelecer as normas 

desses mesmos testes de inteligência (Alencar, 1986). 

Ou seja, no princípio acreditava-se que os estudos sobre a inteligência mediam o 

QI dos sujeitos e os que obtivessem uma pontuação de 140 pontos ou mais, o que 

equivale a 1 ou 2% da população, eram considerados superdotados (Oliveira, 2007a). 

No fim do século XIX, Francis Galton enfocou cientificamente a questão da 

genialidade com a publicação da obra Hereditary Genius em 1869, na qual sustenta a 

transmissão hereditária das características intelectuais e motivacionais dos indivíduos. 

No começo do século XX, foram feitas pesquisas sobre a relação da ordem de 

nascimento dos filhos e o surgimento criatividade e sobre a liderança (recorrendo 

inclusive a monarcas europeus e membros das respetivas famílias), ainda com o enfoque 

genético, mas estendendo o olhar para outros campos da temática. Alguns nomes deste 

segundo momento foram Havelock Ellis, James McKeen Cattell e Frederick Adams 

Woods (Garcia-Santos, Almeida & Werlang, 2012). 

Em 1922, Lewis Terman começou a realizar estudos em torno da Escala de 

Inteligência de Binet-Simon. Na verdade, Terman e seus colaboradores começaram o 

trabalho em 1921 e se valeram de uma amostra de 1.500 participantes, efetuando uma 

pesquisa longitudinal que manteve 90% do grupo original em estudos contínuos (de 

follow-up) nas décadas subsequentes (Oliveira, 2007a).  

Em suas conclusões, Terman diz que os interesses e os talentos dos sujeitos são o 

que explicam o fenómeno da sobredotação num indivíduo, a qual parece independer do 

estado ambiental ou de traços de personalidade (idem). No entanto, Rinn e Bishop 

                                                           
1 Como exemplo deste último âmbito, tem-se o episódio em que Jesus Cristo foi questionado pelos judeus a 

respeito da situação de uma mulher flagrada em adultério. A lei dizia que ela poderia ser apedrejada e Jesus não podia 

contradizê-la por ser parte da crença divina que defendia, mas também não podia deixá-la ser morta. Sendo assim, 

disse que a primeira pedra poderia ser lançada por quem não tinha pecados. A consciência de toda a multidão pesou e 

a aglomeração foi se desfazendo, até que ficaram somente Ele e a acusada, de modo a lhe perdoar a transgressão e lhe 

advertir para não voltar a cometê-la (Jo 8:1-11 Almeida Corrigida Fiel). 
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(2015) discordam ao dizer que eventos traumáticos podem incitar a potenciação de 

determinadas habilidades de um sujeito.  

De acordo com Simonton (2000 citado por Oliveira, 2007a), o trabalho 

longitudinal teve muitas limitações no acompanhamento adequado dos sujeitos da 

amostra, mas foi pioneiro e importante. 

A partir da década de 1960, psicólogos e educadores expandiram sua concepção 

concernente à elevada funcionalidade de alguns indivíduos e admitiram a possibilidade 

de haver sujeitos talentosos de outra tipologia, que não especificamente intelectual. O 

Modelo da Estrutura da Inteligência de Guilford (1967) e a Teoria das Inteligências 

Múltiplas de Gardner (1983) foram algumas das principais produções que influenciaram 

esta reconceituação de inteligência por uma perspectiva mais cognitivista ao invés de 

embasada na psicometria clássica (Oliveira, 2007a). 

 O conceito de pensamento divergente, de Guilford, foi um dos grandes 

influenciadores para essa evolução conceitual de superdotação, até por ter também 

ampliado a compreensão acerca do que é inteligência ao adicionar a criatividade como 

componente deste constructo. Para o teórico, existem os pensamentos convergente – o 

qual trata da capacidade lógica, de memorização e reprodução de conhecimentos – e 

divergente – utilizador dos conhecimentos já adquiridos de forma criativa, original e 

inovadora (idem). 

Por sua vez, De Groot introduziu uma nova perspectiva ao comparar o 

desempenho de jogadores de xadrez principiantes com o de profissionais em estudos 

realizados entre as décadas de 1940 e 1960. Sua conclusão foi que a perícia provém do 

conhecimento pregresso e de uma vasta experiência na atividade. Assim, a superdotação 

é uma condição que pode ser alcançada através da prática intensa e constante. Os 

estudos de Ericsson (2005) e Ericsson, Roring e Nandagopal (2007) defendem esta 

possibilidade ao cunharem o conceito de rendimento superior, que é a alta 

funcionalidade sendo aprimorada gradativamente por este meio, de modo a causar 

modificações de ordem cerebral em sua cognição. Mesmo que se trate de um indivíduo 

com alto potencial o exercício contínuo do talento é necessário para a excelência ser 

atingida (Garcia-Santos, Almeida & Werlang, 2012). 

Também houve pesquisadores que associaram a superdotação com o tipo de 

personalidade de um sujeito, a qual era desenvolvida ou manifesta por determinados 

traços ou características peculiares dos indivíduos. Dentre estes, cita-se Cox (1926), 
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Clayton e Birren (1980), Holiday e Chandler (1986), Staudinger, Lopez e Baltez (1997) 

e Moon (2003). Dentre os principais atributos estão a perseverança, as relações sociais 

precisas, a condição afetivo-emocional estável, a criatividade, a firmeza de objetivo e a 

gestão emocional, os quais favorecem a alta produtividade (idem). 

Em outras palavras, o conceito de sobredotação passou a ser compreendido de 

modo pluridimensional e o sujeito deixou de ser considerado como um portador de 

características específicas em altíssimo nível, mas passível também de apresentar uma 

série de outras excecionalidades, como a liderança (Alencar, 1986). 

Entretanto, ainda há discordância acerca do conceito de superdotação, pois não 

existe unanimidade entre os especialistas sobre uma definição universal. Alguns aceitam 

somente a manifestação no campo intelectual como tal, outros admitem as que foram 

incorporadas ao longo do tempo (como liderança e criatividade, por exemplo) e há 

quem considere todas. Ademais, não há consenso a respeito da origem do fenómeno, 

podendo ser uma peculiaridade ou uma aptidão desenvolvida com a prática (idem; 

Garcia-Santos, Almeida & Werlang, 2012), o que acaba por perfigurar um quadro onde 

há convergências e divergências conceituais. 

Oliveira (2007a) cita Hallahan e Kauffman (1982) ao dizer que há quatro razões 

que ratificam este dissenso: i) a variedade e heterogeneidade de circunstâncias em que o 

conceito de superdotação é empregado; ii) a falta de concordância no que tange aos 

padrões metodológicos, dimensionais e processuais na avaliação de um possível 

superdotado; iii) a imprecisão e a ambiguidade existentes no nível ao qual o sujeito está 

para ser classificado como sobredotado mediante os parâmetros científicos; e iv) a 

origem dos grupos comparativos nas pesquisas experimentais sobre o fenómeno, os 

quais são incompatíveis com os grupos de controlo. 

A autora continua e cita Chagas (2007), Csikszentmihalyi e Robinson (1986), 

Stenberg (2007) e Tannenbaum (1993) ao dizer que o conceito de superdotação pode ser 

entendido de acordo com o período histórico e o contexto social em que o sujeito 

altamente habilidoso se insere. 

Porém, o superdotado também é compreendido de acordo com os programas 

assistenciais elaborados para si. Estes programas geralmente abarcam uma ou mais 

manifestações do fenómeno, de modo a equalizar o conceito perante a variedade de altas 

habilidades existentes. É importante salientar que as características que contribuem para 

a alta funcionalidade em um quesito (criatividade, por exemplo) não são as mesmas que 
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corroboram para a proeminência em outra (facilidade em operações matemáticas, por 

exemplo); este fator deve contado no processo de identificação (Alencar, 1986). 

Em Portugal, a Associação Nacional para o Estudo e Intervenção na Sobredotação 

(ANEIS) relaciona sete âmbitos de capacidade humana em sua página na internet: 

intelectual, motor, académico, artístico, social, mecânico e emocional. Entretanto, o seu 

foco de trabalho são somente crianças (ANEIS, 2020). 

De acordo com a perspectiva do Modelo das Aptidões Inatas, Interesse e 

Motivação Intrínseca de Winner (2000), uma criança superdotada só se torna um adulto 

eminente se tiver determinadas características de personalidade que oportunizem a 

criatividade elevada, a aceitação de riscos e a ruptura com paradigmas tradicionais 

(Garcia-Santos, Almeida & Werlang, 2012). 

Renzulli e Fleith (2002 citados por Oliveira, 2007a; Garcia-Santos, Almeida e 

Werlang, 2012) consideram que os sujeitos verdadeiramente superdotados são os que, 

segundo a história da humanidade, (re)criaram e construíram o conhecimento em vez de 

apenas usufruir dele. 

A Mensa, uma organização com unidades em mais de 100 países que reúne 

sujeitos de diversas áreas do conhecimento que detenham um altíssimo intelecto, é uma 

instituição fundada em 1946 na Inglaterra por dois advogados e tem como único critério 

de elegibilidade o elevado QI dos aspirantes, o qual deve estar no topo dos 2% da 

população. Seu intuito é criar uma sociedade apolítica e livre de distinções raciais e 

religiosas (Mensa, 2020). Ou seja, é uma entidade que, em teoria, se enquadra nas 

palavras supracitadas de Renzulli e Fleith e do outro trio. 

O termo “Mensa” significa “mesa” em latim e reflete o propósito da organização: 

criar uma sociedade que esteja em mesa redonda na qual as diferenças de raça, origem, 

religião, visão política, educação e classe social não sejam relevantes. Em linhas gerais, 

o grupo tem três objetivos: identificar e promover a inteligência humana para o 

benefício da humanidade, incentivar a pesquisa sobre a natureza, características e usos 

da inteligência e promover oportunidades intelectuais e sociais estimulantes para seus 

membros (Mensa, 2020). 

De acordo com a organização, essa diversidade idealizada tem sido alcançada: há 

membros que ainda estão na infância e outros que já são centenários (embora a maior 

parte dos integrantes sejam adultos com idade entre 20 e 60 anos), assim como há 

doutores e indivíduos que abandonaram os estudos, bem como milionários, famosos e 
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anónimos. Enfim, a plataforma eletrónica da Mensa (2020) diz que o que vale é o 

critério de admissão ter sido definido a partir dos resultados alcançados em testes e os 

objetivos estarem sendo cumpridos de forma interativa com os demais integrantes ou 

mesmo com pessoas de fora da entidade.  

 

2.1 – Identificação dos superdotados 

 

Guenther (2000) questiona se o desenvolvimento precoce de habilidades em alto 

patamar subjaz o fenómeno da superdotação. Ela até acredita que possa ser um indício, 

mas pondera por haver muitos casos em que crianças ditas superdotadas tornaram-se 

adultos comuns, muitas vezes por não exercitarem o talento pensando que ele se 

aprimoraria sozinho. 

A autora também acredita que os métodos de identificação de sujeitos talentosos 

precisam ser reestruturados dentro de padrões gerais e em uma linha processual, flexível 

e progressiva, de modo a ser faseado e estratégico para abranger toda população. Este 

trabalho é complexo e exige a avaliação de diversos sinais. 

Segundo a Lei das Probabilidades, entre 3 a 5% dos indivíduos têm altíssimo nível 

em algum domínio e transcendem a média convencional. Segundo esta lei, deveriam 

encontrar-se estes indivíduos repartidos por toda a população, mas o que se percebeu é 

que os provenientes de classes sociais privilegiadas surgem mais frequentemente 

representados em comparação aos de situação socioeconómica desavantajada (Maken, 

1996; Passow & Frasier, 1996 citados por Guenther, 2000). 

Existem autores que recomendam a observação de um sujeito por três 

observadores distintos a fim de se perceberem sinais de sobredotação, independente 

desta observação ser pautada na abordagem centrada na origem da potencialidade de 

forma natural ou por capacidade apreendida (Miranda, Guenther, Almeida & Freitas, 

2012).  

Renzulli (1979 citado por Almeida et al., 2000; Santos, Almeida e Werlang, 2012) 

atribui a classificação de um sujeito como superdotado a existência de uma interrelação 

entre a potencialidade intelectual, criatividade e envolvimento. 

No caso da diferença de género, Faria (1989 citada por Faria, 2003) diz que os 

rapazes comumente atribuem seu bom êxito às variáveis endógenas e involúveis e seus 

insucessos às questões exógenas e volúveis; as raparigas, por outro lado, fazem o 
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contrário, de modo a não creditarem a si o seu sucesso, somente o seu fracasso. A 

mesma autora fortalece e extende essa premissa ao citar Phillips (1984) e destrinchar 

aspectos tipicamente observados em mulheres perante situações que demandem algum 

labor e que clarificam o porquê de sua posição desvantajosa em relação aos rapazes. O 

que se percebeu foi a consideração pela ajuda alheia e pelo esforço empregado em uma 

tarefa bem-sucedida e a sua falta de capacidade em caso de insucesso, o que dificulta o 

autorreconhecimento de suas aptidões. 

Alencar (1986) compreende a superdotação como uma série de características e 

aspectos interconectados em um sujeito. É um fenómeno imensurável por unidades 

físicas como as de peso ou altura, uma peculiaridade que pode ser entendida como 

dependente de outras variáveis para se observar (Hagen, 1980). 

Bilimória (2011), Nakano e Siqueira (2012), Oliveira (2007a) e Winner (1998) 

são citados por Bahiense e Rossetti (2014) ao mencionarem que três aspectos são 

importantes acerca da sobredotação: i) a sua representação social apreciativa; ii) a 

evolução conceitual no decorrer do tempo, o que dificulta uma definição universal; e iii) 

a coexistência de dificuldades de ordem social e emocional durante o desenvolvimento 

do indivíduo. 

Deste modo, Jacobsen (1999 citado por Rinn & Bishop, 2015) levanta mais um 

questionamento importante: se as crianças que têm superdotação (mesmo as que 

também têm algum défice) crescem e se tornam adultos altamente capazes. 

Ainda se sabe muito pouco no tocante a estas crianças quando crescem. Na última 

década diversos livros sobre adultos com superdotação foram publicados na tentativa de 

responder algumas questões sobre a vida destes sujeitos. Pesquisas com esta categoria 

são raras e frequentemente apresentam deficiências metodológicas, como imprecisão e 

definições conceituais que não são claras, amostras pequenas e falta de comparação 

apropriada de grupos. Algumas são mais baseadas em experiências singulares do que 

em observações sistemáticas de indivíduos representativos do grupo – Roeper (1991) e 

Lovecky (1986) são exemplos (idem). 

Algumas pesquisas surgem do campo das diferenças individuais, mas mesmo lá 

há dificuldades devido à falta de definição e conceituação, pois os termos “talentoso” e 

“superdotado” não são utilizados com adultos, o QI é a única base destes estudos 

(idem). 
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Nauta e Corten (2002) dizem que embora todos os indivíduos talentosos sejam 

únicos, eles compartilham certas características em comum, como: 

1) Velocidade de pensamento: indivíduos talentosos pensam mais rapidamente do 

que outros, pois fazem muitas mudanças mentais, associações rápidas dando a 

impressão que saltam de um assunto para outro (idem). 

2) Alta sensibilidade: um maior potencial de desenvolvimento geralmente é 

acompanhado por esta característica, que se manifesta em diferentes áreas (psicomotora, 

sensorial, intelectual, imaginativa, emocional) e pode se parecer com o TDAH. O 

excesso de estimulação dos sentidos manifesta-se auditivamente (máquinas, rádios, 

lábios estalados), visualmente (fontes de luz) ou pelo tato (certos tecidos, etiquetas em 

roupas ou toques). Atualmente, há um alto nível de interesse demonstrado pela alta 

sensibilidade em geral (idem). 

3) Introversão: o mundo interno dos superdotados é particularmente bem 

desenvolvido; são rápida e facilmente feridos, e é por isso que tendem a manter as 

pessoas à distância. Alguns evitam festas e eventos afins, pois os tópicos da conversa 

não os interessam (este recorte se parece com características do autismo). A introversão 

também pode surgir com a sensação de rejeição, pois pessoas com altíssimo QI parecem 

ter dificuldade em encontrar pares com ideias semelhantes, o que pode rapidamente 

levá-las ao isolamento (idem). 

4) Desenvolvimento emocional: muitos indivíduos talentosos sentem emoções 

intensamente, mas como o pensamento cognitivo domina e fornece segurança, o 

desenvolvimento emocional permanece relativamente subdesenvolvido. Eles têm 

dificuldade em vincular sentimentos e razão, e isso pode ser acentuado quando um 

indivíduo se sente sozinho desde a tenra idade (por exemplo, quando o ambiente não 

reconhece a criança como sendo altamente dotada); felizmente, o desenvolvimento 

emocional de muitos indivíduos talentosos progrediu bem (idem). 

5) Criatividade: os processos de pensamento dos sobredotados diferem dos de 

inteligência média, pois são de natureza mais global e com uma forte capacidade de 

imaginação. Indivíduos geralmente inteligentes não conseguem seguir sua linha de 

pensamento. Eles podem identificar padrões rapidamente, para que possam, por 

exemplo, prever tendências com sucesso; muitas vezes, tiram conclusões 

intuitivamente. Essa criatividade é frequentemente frustrada pelo sistema educacional 

regular (idem). 
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6) Independência: a formação de julgamentos e opiniões geralmente ocorre de 

forma autónoma. Eles não são conformistas e, portanto, exibem o que os professores 

chamam facilmente de comportamento inadequado. Essa independência acompanha a 

criatividade mencionada acima, já que geralmente têm aversão à autoridade não 

democrática (idem). 

7) Perfeccionismo: muitas vezes é acompanhado por expectativas muito altas dos 

outros, mas também com vergonha, sentimentos de culpa e de inferioridade por não 

serem capazes de satisfazer suas próprias expectativas, de modo a levar à tensão e, 

ocasionalmente, a estagnação (idem). 

8) Estilo de aprendizagem: o estilo de aprendizagem dos talentosos é 

frequentemente exploratório, uma vez que eles têm aversão extrema às listas de 

aprendizagem que acham desinteressantes e entediantes. Muitas vezes, não entendem as 

perguntas do professor ou dos livros didáticos porque estão procurando coisas que não 

estão lá, o que os leva à frustração. Alguns adultos superdotados carecem de 

conhecimentos básicos, mas possuem muito conhecimento nas áreas em que estão 

interessados. Freqüentemente, não desenvolvem estratégias de aprendizagem porque 

nunca aprendem com suas falhas (idem). 

9) Medo do fracasso e baixo desempenho: se sua inteligência não é estimulada, as 

crianças geralmente desenvolvem maus hábitos de trabalho. Às vezes, pensam que são 

estúpidos, ficam com medo do insucesso e começam a ter um desempenho ruim. Sua 

motivação para aprender diminui, o que pode resultar posteriormente em frustrações e 

decepções em sua carreira (idem). 

Entretanto, independente das deficiências, o estudo com adultos altamente 

talentosos é importante para o campo da excecionalidade por mais de uma razão, como 

a visão dada para os atuais programas que servem crianças com estas características no 

que tange às falhas e sucesso, o nível de aumento da produtividade do indivíduo após a 

maioridade (estágio mais longo da vida e que exige eminência) e a análise da 

experiência sobredotada após a infância ter passado (Rinn & Bishop, 2015). 

O xadrezista estadunidense Bobby Fischer é um claro exemplo de superdotação 

observado na infância que se prolongou pela fase adulta. É de conhecimento público 

que o referido jogador começou aos seis anos e aos 14 venceu as oito competições que 

disputou naquela temporada com pelo menos um ponto de diferença dos adversários. 

No ano seguinte ganhou o título de grande mestre da modalidade e se tornou o 
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indivíduo mais jovem a conquistá-lo. Aos 20 anos ele venceu a competição nacional 

com uma pontuação perfeita, sendo a única da história do torneio. Seis anos depois 

venceu o Torneio Interzonal com uma diferença recorde de 3½ pontos do segundo 

colocado. No Torneio dos Candidatos do ano subsequente venceu duas das 20 partidas 

que ganhou consecutivamente pelo placar de 6-0, algo inédito na competição, até que se 

tornar o número um na classificação da Federação Internacional de Xadrez (FIDE).  

Em Portugal, Almeida et al. (2000) crê que os estudos são exíguos. 

Outro exemplo de adulto superdotado: Joost Bakker é um especialista em 

automação de 42 anos. O sujeito sofre de problemas no pescoço e, por isso, 

regularmente fica fora do trabalho. O médico da saúde ocupacional tem uma longa 

entrevista com ele. O indivíduo está bastante ansioso e muito preocupado com sua 

saúde, além de parecer bastante solitário e ter pouco contato com seus colegas. Sua 

performance é adequada, seu gerente está feliz com ele. O profissional que lhe atende 

sugere que Joost seja examinado por um psicólogo especializado em problemas 

relacionados ao trabalho. Depois de completar uma anamnese detalhada, o psicólogo 

realiza uma série de testes. Os resultados mostram que o sujeito possui pontuações 

muito altas no pensamento analítico, bem como em outras áreas. O indivíduo diz ao 

psicólogo que foi testado no 12º ano, mas que seus pais se recusaram a lhe contar os 

resultados. Os testes e a entrevista não revelam problemas graves. O psicólogo 

aconselha Joost a solicitar informações da Mensa. Ele supera sua resistência inicial à 

ideia e segue o conselho. Com base nos resultados dos testes pelos quais ele já havia 

passado, o sujeito é aceito como membro. Ele reconhece muito do que está contido na 

documentação que recebe. Dentro da associação, ele estabelece vários contatos valiosos. 

Um ano depois, o médico da saúde ocupacional observa que Joost parece estar relaxado. 

Apesar de ainda sofrer de problemas no pescoço, quase nunca relata estar doente. Ele 

começou a estudar novamente e está feliz com os conselhos que o psicólogo lhe deu 

(Nauta & Corten, 2002). 

Poucas pesquisas foram feitas sobre como a superdotação se manifesta na arena 

do trabalho e como o indivíduo talentoso experimenta isso. Um dos autores atuou por 

um longo período como consultor em um ambiente onde trabalhavam muitos 

funcionários sobredotados e descobriu um paralelo surpreendente entre talentos e 

artistas: ambos costumam achar difícil desenvolver seus próprios dons, a menos que 
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certas condições peculiares sejam atendidas. Inspiração e motivação parecem ser fatores 

mais significativos que conhecimento e habilidade (idem). 

Histórias de carreira dos membros da Mensa da Holanda foram coletadas e se 

juntaram a própria prática dos autores. Percebeu-se que indivíduos duplos excecionais, 

dotados de disfunção, geralmente não têm consciência de sua própria inteligência, o que 

resulta na interpretação da falta de conhecimento dos outros como ausência de vontade. 

Estes ficam irritados e geralmente começam a andar rápido demais. Ademais, há uma 

tendência de se concentrar no conteúdo ao invés de em questões como entusiasmo e 

motivação. Por outro lado, às vezes tentam se adaptar demais, o que pode resultar em 

uma insatisfação geral, e o perfil do trabalho não é claro o suficiente para permitir que 

eles executem tarefas adequadas (idem). 

Funções consultivas, profissões criativas e funções especializadas, por exemplo, 

nos setores jurídico, médico, tecnológico, de ciências da educação, ou jornalismo são 

frequentemente adequadas, assim como a criação de um negócio próprio. O gerente ou 

supervisor deve se concentrar nas metas e resultados, e não no método a ser seguido (a 

chamada abordagem da bússola). Dada essa abordagem, o indivíduo talentoso pode 

fornecer uma contribuição ímpar para, por exemplo, estratégia, solução de problemas, 

observação de tendências e desenvolvimento de produtos. Muitas vezes, reconhecer o 

próprio talento de alguém é um passo importante para melhorar o seu desempenho 

(idem). 

O desenvolvimento geralmente ocorre de uma estratégia para outra. 

Ocasionalmente, em ambientes diferentes, estratégias diferentes são aplicadas uma à 

outra. Atualmente, vários psicólogos, treinadores e conselheiros de carreira se 

especializaram em adultos superdotados. Eles são capazes de apontar características 

específicas, indicar pontos de aplicação para desenvolvimentos e estarão menos 

inclinados a fazer um julgamento patológico incorreto, além de entenderem que, apesar 

de os talentosos serem capazes de pensar bem e muito rapidamente, isso não se aplica 

ao controle sobre seu próprio desenvolvimento ou sua própria carreira (idem). 

Se os médicos de saúde ocupacional e de seguro reconhecerem ou suspeitarem 

dos padrões descritos em um cliente, poderão discutir isso primeiro com o próprio 

cliente. De preferência com alguma medida de discrição, considerando o fato de que ser 

talentoso nem sempre provoca associações positivas (na Holanda). Às vezes, o cliente já 

sabe o que precisa fazer; nesse caso, alguma supervisão leve será adequada. Se 
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necessário, eles podem solicitar um teste psicológico (com atenção especial para o 

aspecto da inteligência) ou encaminhar especificamente o cliente a um profissional de 

saúde com experiência nessa área. Como é frequente, a intervenção em um estágio 

inicial pode evitar muito sofrimento e muito pode ser alcançado com recursos 

relativamente simples. Particularmente, se o funcionário aprender a se desenvolver e a 

criar um perfil de acordo com a motivação e os interesses, muitos problemas poderão 

ser resolvidos. O resultado para o empregador e a sociedade pode ser um funcionário 

altamente valorizado e motivado (idem).  

Por outro lado e faceta da superdotação, o psiquiatra Kazimierz Dabrowski 

cunhou na década de 1960 o termo “superexcitabilidade” no desenvolvimento de sua 

obra denominada Teoria da Desintegração Positiva (TDP), o qual foca na 

supersensibilidade ou na reação exagerada aos estímulos internos ou externos. 

Piechowski, Silverman e Falk (1985) descrevem este conceito como uma notável 

atividade mental aumentada e intensificada pelas formas características de expressão 

acima da média comum. Dabrowski distingue cinco tipos de superexcitabilidade: 

psicomotora (alto nível de energia e atividade física), sensitivo (experiência sensória 

rica), imaginativa (associações ricas de imagens e impressões), emocional (alta 

intensidade de sentimentos) e intelectual (busca ávida por conhecimento e análise 

teórica), além de reconhecer que estas reações psíquicas fortes são muito relevantes para 

o alcance de altos níveis de desenvolvimento moral e emocional. O desenvolvimento 

potencial global de um indivíduo é composto pelas cinco categorias de 

superexcitabilidade, assim como por sua inteligência, habilidades e talentos específicos 

(Wirthwein & Rost, 2011). 

É especulado que a superexcitabilidade representa um tipo de doação que nutre, 

alimenta, empodera, enriquece e amplifica o talento (Piechowski & Colangelo, 1984 

citados por Wirthwein & Rost, 2011). 

Como de praxe, adultos intelectualmente superdotados frequentemente 

percebem que têm um alto potencial e desenvolvem um elevado autoconceito de sua 

habilidade. Entretanto, os mesmos apresentam uma ligeira queda nos domínios 

emocional e psicomotor de superexcitabilidade (Wirthwein & Rost, 2011). 

Gallagner (2011) cita o conceito de Françoys Gagné, o qual explana que sua 

visão de talento é de desempenho excelente e destacável, alcançada apenas por um 

pequeno grupo de pessoas competentes em qualquer área. Como esse talento 
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costumeiramente requer um tempo considerável para se desenvolver plenamente, isso 

geralmente é reconhecido em adultos. 

Peterson e Rischar (2000) pesquisaram a experiência de jovens adultos (de 

ambos os sexos) homossexuais superdotados na época em que os sujeitos eram 

estudantes escolares e obtiveram uma gama de respostas sobre os temas elencados, com 

uma variedade de fatores contribuintes articulados, como: constrangimento social, nível 

de maturidade, habilidade e interesses, depressão e escolha comportamental. 

Claro que por se tratar de uma pesquisa que mescla duas categorias, a 

dissociação dos atributos (positivos e negativos) dos superdotados torna-se difícil. 

Porém, pode ser válido considerar pontos de intersecção entre elas (Peterson & Rischar, 

2000), já que ambas lidam com a incompreensão provinda dos sujeitos tidos como 

comuns em boa parte das vezes e geram rótulos, estereótipos e segregação aos 

indivíduos portadores de tais características. A dupla realça a hipersensibilidade, a 

necessidade especial e a habilidade de lidar como características de destaque (Peterson 

& Rischar, 2000). 

Sobre isto, Kissen (1993 citado por Peterson & Rischar, 2000) diz que jovens 

homossexuais carregam um fardo dobrado por serem parte de uma minoria oprimida e 

saberem que absolutamente ninguém gosta deles. Peterson e Rischar (2000) dizem que 

este fardo tende a ser triplicado com a alta habilidade, que muitas vezes é mal 

desenvolvida ou interpretada. 

Entretanto, os participamtes disseram que a alta habilidade os ajudou a contornar 

parte das dificuldades que tinham por conta da orientação sexual, como o fato de serem 

aceites em determinados contextos graças ao seu talento (como um tipo de compensação 

pelo suposto demérito de não ser heterossexual, como se convencionalmente espera) ou 

ao facto de conhecerem pessoas com quem podiam conversar acerca deste assunto. 

Além disso, os jovens adultos diziam usar a característica sobredotada para se manterem 

socialmente ativos em diversas atividades nas quais poderiam ser bem-sucedidos e 

minimizar o estigma de sua identidade de género. Assim, eles demonstraram resiliência 

ao expressarem otimismo quanto ao futuro (Peterson & Rischar, 2000). 

Neste ínterim, questiona-se se o superdotado homossexual não vive como se 

fosse um duplamente excecional, já que a segregação (implícita ou explícita) sofrida 

cria-lhe barreiras sociais, que afetam a sua expressividade e lhe trazem incontáveis 
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dificuldades de ascensão e interação plena. Estes indivíduos precisam utilizar 

adaptações em determinadas circunstâncias para serem aceites. 

 

3. Trabalho de pesquisa 

 

 Como previamente referido, o trabalho de pesquisa realizado abordou, dentro do 

universo da superdotação, a relação existente entre altíssimo talento e necessidades 

educativas especiais em adultos, a partir da leitura e análise de artigos que se discorrem 

sobre a temática enunciada e de uma entrevista feita com um sujeito adulto duplamente 

excecional. Os artigos foram coletados na base de dados do Serviço de Documentação 

da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto e ou 

sugeridos por profissionais especializados no tema. 

Uma das profissionais gentilmente respondeu ao contacto por correio eletrónico 

com 14 trabalhos em anexo, dos quais oito foram utilizados para fundamentar o estudo 

do fenómeno em adultos – destes, apenas um texto era sobre superdotação, enquanto 

todos (inclusive o que tratava da sobredotação) falavam da dupla excecionalidade. Estas 

pesquisas também abriram portas para que outras pudessem ser consultadas, ou seja, 

alguns estudos citados nesses trabalhos foram posteriormente procurados a fim de 

incorporarem e enriquecerem a presente dissertação. 

Sobre as buscas, as palavras-chave utilizadas nas diversas tentativas foram: 

“adulto”, “superdotação”, “dupla excecionalidade”, “alta funcionalidade”, “adult”, 

“twice exceptional” e “gifted”. 

Por sua vez, o sujeito entrevistado é uma mulher que reside na Itália e que foi 

diagnosticada no ano passado. Os aspectos concernentes às suas características de 

excecionalidade foram indagados desde as vantagens às desvantagens, até ao seu 

diagnóstico. 

Em suma, o que se pretendia era compreender como é a realidade geral dos 

adultos superdotados com défices concomitantes: o período e/ou modo como a mesma é 

diagnosticada, as vicissitudes dos adultos superdotados, o modo como se pensa a 

intervenção ou qual o papel dos profissionais e da família e, na medida do possível (já 

que não se intenta fazer uma pesquisa comparativa), se há grande diferença ou 

discrepância em algum aspeto em relação as crianças portadoras do mesmo fenómeno. 



 

22 

 

 Sendo assim, estamos diante de um estudo de revisão bibliográfica que se 

constrói através de um processo de análise documental que permite que o nosso trabalho 

se enquadre num paradigma que Amado (2014) denomina como fenomenológico-

interpretativo. 

 

3.1 – Paradigma do projeto de pesquisa 

 

 O paradigma fenomenológico-interpretativo depreende que a matriz da 

problemática das investigações é “a compreensão das intenções e significações – 

crenças, opiniões, perceções, representações, perspetivas, conceções, etc. – que os seres 

humanos colocam nas suas próprias ações, em relação com os outros e com os contextos 

em que e com que interagem” (Amado, 2014, p. 40-41). Este paradigma é comumente 

associado à pesquisa qualitativa. Em contraposição à abordagem defendida pelo 

paradigma hipotético-dedutivo, o qual configura a realidade a ser estudada em variáveis 

manipuláveis de modo a que seja possível alterar experimentalmente os seus valores, a 

perspetiva fenomenológico-interpretativa busca entender a realidade de forma holística 

e contextualizada (Bogdan & Biklen, 1994) e procura-se alcançar a “«compreensão» 

através de processos inferenciais e dedutivos” (Amado, 2014, p. 41). Por outras 

palavras, a elaboração de significados é uma caraterística nuclear do paradigma 

escolhido, o que está na base de dinâmicas investigativas onde mais do que “montar um 

quebra-cabeças cuja forma final conhecemos de antemão” (Bogdan & Biklen, 1994, p. 

50), o que se intenta é “construir um quadro que vai ganhando forma à medida que se 

recolhem e examinam as partes” (idem). 

 Deste modo, “o principal interesse do investigador interpretativo é a 

possibilidade de particularizar, mais do que generalizar; a representatividade das 

conclusões, longe de ser estatística é social e teórica assente em critérios de 

compreensão e de pertinência” (Amado, 2014, p. 44).   

 Considerando estes pressupostos, o presente projrto de investigação foi 

concebido, operacionalizado e concretizado como um estudo exploratório baseado na 

análise documental. 
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3.2 – Estudo de revisão bibliográfica: pressupostos e objetivos  

 

 A necessidade de o investigador se inteirar com uma problemática pouco comum 

no universo da Educação e com um objeto de estudo menos típico é o que motiva a 

escolha pelo estudo de carácter exploratório, tal como Piosevan e Temporini (1995) 

defendem.  

No caso da dupla excecionalidade em adultos não se pode afirmar que estamos 

perante uma problemática desconhecida, mas tão-somente diante uma problemática que 

merece uma maior visibilidade, especialmente em Portugal e no Brasil onde os estudos 

são exíguos. É segundo estas premissas que se considera a presente dissertação um 

estudo exploratório, uma vez que, através da mesma, se pretende configurar um campo 

de trabalho que possa constituir-se como referência de trabalhos a desenvolver em 

contextos que sejam próximos da realidade que nos é familiar.  

A nebulosidade conceptual do fenómeno da dupla excecionalidade em adultos 

incitou o nosso envolvimento do presente projeto de pesquisa, de modo a compreender 

quais os conceitos mais sólidos e difundidos, quais as zonas de divergência 

epistemológica e de conceção, quais as intervenções mais auspiciosas, os equívocos que 

se percebem existir e as possíveis lacunas que carecem de olhar profissional neste 

domínio. Assim, tal como já afirmado, tornava-se possível elaborar um conjunto de 

referências que suscetíveis de conferirem lidimidade e confiabilidade aos estudos 

vindouros que poderão ser realizados em contextos dissemelhantes daqueles que a 

literatura consultada se refere. 

 

3.3 – Análise documental: Porquê? Como?  

 

Conforme já mencionado, a metodologia de análise utilizada para desenvolver o 

presente projeto de pesquisa foi a análise documental. Usamos o termo análise 

documental, ainda que, segundo Oliveira (2007b), a designação devesse ser pesquisa 

bibliográfica, porque a ação empreendida pelo autor se baseia predominantemente na 

análise de documentos científicos, como ensaios, artigos e livros, e não documentos 

caracterizados como fontes primárias. Mesmo que se reconheça que este é um 

contributo provindo da pesquisa na área da História, vale frisar que neste trabalho de 

pesquisa foi desnecessária a busca por comprovação de autenticidade dos documentos 
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utilizados e consultados, pois desde o princípio a proposta foi de atender somente a 

materiais provenientes de fontes científicas especializadas na área da superdotação. Os 

motivos desta escolha já foram pregressamente explicitados, sendo, agora, o momento 

de discorrer sobre como decorreu o caminho de construção do conteúdo desta 

dissertação. 

Com a devida relevância dada ao conhecimento do autor acerca do fenómeno 

proveniente de trabalho realizado anteriormente (Rocha, 2018), iniciou-se um processo 

de leitura flutuante, conforme Bardin (1979) denomina, a qual consiste em um contato 

sucinto com os documentos a serem analisados no intuito de verificar a sua pertinência 

para os objetivos da pesquisa. O resultado foi primeiramente insatisfatório por não se ter 

encontrado textos científicos em português e nem sequer em inglês em nenhuma base de 

dados acessível pela instituição de ensino a que se apresenta este trabalho ao se utilizar 

como palavras-chave de busca alguns dos principais verbetes do assunto em questão de 

forma correlata, como: “adulto e dupla excecionalidade” e “twice-excepcional e adult”. 

Entretanto, foram encontrados dois textos em duas revistas científicas na biblioteca, mas 

ambos tinham poucos contributos. 

Deste modo, buscou-se contato com três profissionais atuantes na área para se 

obter informações sobre o aspectos gerais da superdotação e da dupla excecionalidade 

em adultos, a qual se pressupunha ser um campo extremamente compacto. Estes 

profissionais responderam com sugestões e a disponibilização de alguns artigos sobre a 

temática específica, os quais foram examinados e incorporados na dissertação. Ao todo, 

foram 14 artigos, sendo 12 sobre adultos duplos excecionais e dois sobre adultos 

superdotados; além de outros dois sobre dupla excecionalidade em adultos encontrados 

na biblioteca, mas que contribuíram somente com alguns recortes que mencionam 

aspetos do tema. 

Feito isto, a literatura obtida foi explorada mais profundamente e foram 

constituídas as categorias de análise, segundo os objetivos propostos no projeto. De 

acordo com Bardin (1979), categorizar é “uma operação de classificação de elementos 

constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento 

segundo o género (analogia) com os critérios previamente definidos” (p. 117), o que, no 

caso da presente dissertação, ocorreu por “reagrupamento e comparação horizontal” 

(Amado, Costa & Crusoé, 2014, p. 323). Por outras palavras, após a realização das 

leituras verticais, artigo a artigo, foram feitas leituras horizontais dos textos, de modo a 
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possibilitar a comparação das proposições, com igual ou similar sentido, nos estudos 

utilizados. Deste modo, as categorias de análise foram elaboradas num processo que foi 

sendo construído através de formulações e reformulações sucessivas, até se constituir 

aquelas que entitulam os capítulos presentes na análise de resultados. É válido frisar que 

estas categorias, tanto quanto possível, enquadram-se nos seguintes critérios: 

exaustividade, exclusividade, homogeneidade, pertinência, objetividade e produtividade 

(idem). 

Assim, chegou-se à fase de apresentação dos resultados obtidos através dos 

seguintes subcapítulos: 

 

a) Contextualização da dupla excecionalidade; 

 

b) Definição de dupla excecionalidade; 

 

c) Dificuldades de diagnóstico; 

 

d) Casos de duplamente excecionais. 

 

Este procedimento acaba por configurar uma introdução na qual se trata do 

objeto de estudo por meio de toda exploração realizada nas leituras, surge como 

apresentação da análise de resultados para delimitar a problemática e para fundamentar 

a elaboração de categorias sobre as quais se pôde realizar esta pesquisa. 

 

4. Apresentação e análise de resultados 

 

 Este capítulo será dedicado à apresentação e análise dos resultados, conforme 

explictado anteriormente.  

 

4.1 – Contextualização da dupla excecionalidade 

 

Rocha (2018) diz que, embora existam lacunas, a abstrusão da discussão sobre 

superdotação é consensual, assim como sua reestruturação conceitual e o avanço do seu 

processo de avaliação, mesmo que se constate toda uma série de divergências que 
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requerem mais atenção e estudo. O cenário agrava-se ao depararmo-nos com a noção de 

dupla excecionalidade, uma manifestação da problemática mais recentemente observada 

e com teor de antagonismo, o qual precisa ser desmistificado devido às zonas de 

resistência suscitadas por tal fenómeno. 

A dupla excecionalidade é um fenómeno que diz respeito a sujeitos com um 

altíssimo talento e concomitantemente dificuldades de aprendizagem (Assouline, Foley-

Nicpon & Huber, 2006 citados por Foley-Nicpon, Assouline & Colangelo, 2013). 

De acordo com Foley-Nicpon, Assouline e Colangelo (2013), o fenómeno da 

superdotação foi inserido no Relatório de Marland em 1972, enquanto os défices de 

aprendizagem não entraram, pois naquela época não se considerava a possibilidade de 

que um sujeito com défices no aprendizado pudesse apresentar também altos talentos. 

Somente depois de 32 anos (em 2004) é que esta possibilidade foi aceite com a 

atualização da Lei de Educação para Pessoas com Deficiências (Individuals with 

Disabilities Education Act, IDEA). Yssel, Prater e Smith (2010), quando se referem aos 

indivíduos classificados como duplos excecionais, os denominam de sujeitos talentosos 

com dificuldades de aprendizagem. 

Segundo Baldwin, Baum, Pereles e Hughes (2015), nas últimas décadas, os 

estudos em Educação Especial e em altas habilidades conciliaram-se e originaram a 

temática da dupla excecionalidade, com a utilização de princípios sólidos e consistentes, 

baseados no livro “Special Talents and Defects: Their Significance for Education”, de 

1923, escrito por Leta Stetter Hollingworth.  

Vale considerar que muitos trabalhos sobre dificuldades de aprendizagem 

partiram de lesões cerebrais e percentuais de défices como tópicos pressupostos, 

enquanto os desempenhos altíssimos em testes de inteligência e em avaliações escolares 

eram puramente classificados como superdotação (idem). 

Houve também autores que entremearam talentos elevados com personalidade e 

modelos de comportamento. Em 1943, Kanner registou diversos comportamentos em 

crianças com altíssimo QI, o que foi denominado de autismo (idem). 

A Síndrome de Asperger (muito similar ao autismo), de acordo com Ng, Hill e 

Rawlinson (2015), também é um transtorno que se manifesta em casos de dupla 

excecionalidade e é reconhecida pela American Psychiatric Association (APA), assim 

como pela American Psychological Association (APA).  
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Alguns autores propõem que certo grau de autismo (com savantismo) possibilite o 

surgimento de habilidades altíssimas nos superdotados. Estudos recentes também 

mencionam o transtorno do humor bipolar e taxas mais elevadas de uso ilegal de 

substâncias entre indivíduos com alto quociente de inteligência. Uma teoria menos 

conhecida que descreveu a combinação de psicopatologia, superdotação intelectual e 

pequenas anomalias físicas foi formulada no final da década de 1960 por Salles, que 

compilou uma grande série de casos e desenvolveu um modelo de asfixia perinatal para 

explicar a co-ocorrência de doenças do desenvolvimento neurológico e sobredotação 

intelectual (Minahim & Rohde, 2015). 

Relativo a psicopatologias, Lee e Olenchak (2015) citam um estudo feito por 

Brown, Reichel e Quinlan (2009) a respeito de uma avaliação feita em adultos 

superdotados com Transtorno Atenção/Hiperatividade (ADHD), os quais demonstram 

défices significantes nas áreas de memória de trabalho, velocidade de processamento e 

memória verbal auditiva de curto prazo, características comumente oriundas do 

transtorno. A amostra destes sujeitos seria comparada a um grupo padrão, mas 

infelizmente este grupo não foi coletado. 

É importante salientar que o diagnóstico de ADHD pode estar associado não 

apenas a dificuldades, mas também a habilidades excepcionais. A hiperatividade pode 

aparecer como uma forma criativa de vida por possibilitar ao indivíduo comum o 

desenvolvimento ou a exploração de novas capacidades pessoais. Tais sujeitos elaboram 

todo um conjunto de significados: desempenho (velocidade, multitarefa, 

intelectualidade), criatividade (indivíduo brilhante ou inventivo), carisma (capacidade 

de treinar outros, ser líder), perspectiva ampla (a capacidade de cobrir um grande 

número de tópicos), sociabilidade (extraordinária nitidez e sensibilidade nas relações 

sociais), dentre outros. Estas conotações positivas disponíveis em torno da 

hiperatividade fornecem maneiras de dar novo significado às dificuldades encontradas, 

ou mesmo reverter o estigma associado a elas (Béliard, Jiménez-Molina, Días-Valdés, 

Le Goff, Mougel & Sir, 2019). Neste caso, o que pode ser considerado como talento 

seria a capacidade de contornar uma deficiência com o uso de outra habilidade em alto 

nível. 

Apesar de pouco ter sido publicado sobre adultos com QI altíssimo e ADHD e 

de a primeira característica não anular ou impedir a coexistência da segunda, Brown, 

Reichel e Quinlan (2009) falam que estes indivíduos muito brilhantes relataram ser 
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capazes de trabalhar de maneira muito eficaz em determinadas tarefas nas quais têm 

forte interesse pessoal ou medo intenso de consequências negativas imediatas se não as 

concluírem de uma só vez. No entanto, eles são cronicamente incapazes de realizarem 

muitas tarefas importantes para a vida cotidiana por não as considerarem interessantes 

naquele momento. Porém, quando recebem tratamento adequado para o espectro, esses 

indivíduos muito brilhantes relatam melhorias significativas nas suas capacidades de 

trabalhar efetivamente enquanto a medicação está ativa. 

O autorrelato e as medidas neuropsicológicas, quando combinadas com os dados 

das entrevistas clínicas para esclarecer os níveis de comprometimento e verificar outros 

possíveis fatores contribuintes ou transtornos comórbidos, podem fornecer evidências 

úteis para auxiliar na identificação de adultos que sofrem de comprometimento das 

funções executivas do ADHD, particularmente aqueles cujo QI pode dificultar o 

reconhecimento de suas deficiências decorrentes do espectro (idem). 

Entrevistas clínicas com pacientes deste estudo indicaram que indivíduos com 

QI alto e ADHD podem ter um risco aumentado de ter o reconhecimento e o tratamento 

de seus sintomas atrasados até relativamente tarde em suas carreiras educacionais por 

professores e pais geralmente culparem o tédio ou a preguiça pelo desempenho 

académico decepcionante (idem; Reis, McGuire & Neu, 2000). Pais e professores 

tendem a supor que esses sujeitos muito brilhantes poderiam se concentrar em outras 

tarefas igualmente bem, se eles quisessem fazê-lo (idem). 

Apesar de seu alto QI, os adultos com ADHD são significativamente mais 

propensos a precisar de aulas académicas no passado em comparação aos que somente 

têm altíssimo potencial intelectual. Estudos entre populações adultas portadoras deste 

espectro constataram que o transtorno de défice de atenção e hiperatividade está 

associado à necessidade de aulas particulares e outros índices de insucesso escolar. Os 

resultados obtidos por Antshel, Faraone, Maglione, Doyle, Fried, Seidman e Biederman 

(2009) replicam esse achado entre adultos com as mesmas características. Este dado tem 

significado clínico, já que esses indivíduos podem ser negligenciados como candidatos 

a apoio educacional apenas por causa de sua grande inteligência. 

Apesar disso, em comparação às crianças com ADHD acompanhadas até a idade 

adulta, os adultos com diagnóstico clínico deste mesmo espectro apresentam níveis 

intelectuais mais altos, concluíram o ensino obrigatório e pelo menos tentaram ingressar 
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numa faculdade (Barkley, Murphy & Fischer, 2007 citados por Antshel, Faraone, 

Maglione, Doyle, Fried, Siedman & Biederman, 2010). 

O período escolar é, com frequência, considerado particularmente difícil, após o 

qual a ideia de potencial oculto (uma habilidade elaborada a partir de uma dificuldade) é 

comumente desenvolvida durante a adolescência e a idade adulta, quando a pessoa está 

menos sujeita a requisitos educacionais imediatos e é capaz de fazer escolhas, como 

orientação educacional, profissão e estilo de vida (Béliard et al., 2019). 

Outro método alternativo é o chamado Matrix no Contexto da Base de Ativos, o 

qual observa as ações cotidianas das crianças em âmbito familiar, comunitário e em seu 

cuidado profissional a fim de identificar, através da rotina, suas potencialidades ao invés 

de apenas dificuldades, de modo a facilitar as intervenções necessárias e a romper com 

o modelo tradicional (Wilson, Mott & Batman, 2004). O sucesso desta ação pode 

minimizar os efeitos dos défices e aprimorar os talentos para a fase adulta. 

É importante considerar que o DSM-5 mudou e agora inclui adultos como 

portadores de ADHD em sua última revisão, de 2013 (Lee & Olenchak, 2015). 

De acordo com Willard-Holt, Weber, Morrison e Horgan (2013), problemas 

sociais enfrentados por jovens superdotados com ADHD (como em relação ao seu 

autoconceito) perduram até o início da fase adulta. O reconhecimento e tratamento 

precoce desses sintomas podem evitar essas queixas e melhorar os resultados 

académicos e profissionais no futuro. 

Antshel, Faraone e Maglione (2009 citados por Lee & Olenchak, 2015; Antshel 

et al., 2010) corroboram estas palavras ao reportarem que adultos com superdotação e 

ADHD se vêm com menos qualidade de vida em vários aspectos, como casa, trabalho e 

áreas sociais, além de baixo senso de bem-estar e baixa satisfação com a vida geral. 

Academicamente, eles são mais que alunos superdotados que precisam de tutoria. 

A inibição e os aspectos organizacionais da memória são os mais prejudicados 

em adultos com altíssimo QI e ADHD em relação aos superdotados intelectualmente, 

muito embora o desempenho médio de adultos com essa dupla excecionalidade tenha 

sido solidamente médio nessas medidas selecionadas de funcionamento executivo 

(Antshel et al., 2010). 

No que concerne à flexibilidade cognitiva de adultos com altíssimo QI e ADHD, 

percebeu-se que eles cometeram menos erros perseverativos em um teste aplicado em 

comparação às crianças com as mesmas características (idem). 
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O desempenho nos testes de funcionamento executivo em adultos com altíssimo 

QI e ADHD é pior que o desempenho de controle (adultos superdotados 

intelectualmente), mas ainda assim sólido. Esses dados sugerem que o espectro, mesmo 

em uma população com elevado potencial de inteligência, pode diminuir modestamente 

o funcionamento executivo (idem). 

O ADHD em adultos com altíssimo QI está significativamente associado à 

disfunção executiva e a resultados adversos, o que sugere que acomodações seriam 

necessárias. Por outro lado, o desempenho médio destes sujeitos parece estar bem 

dentro da faixa média, o que sugere que muitos estão funcionando na faixa normal, 

mesmo que isso seja menor do que o esperado, devido ao seu potencial intelectual. Este 

último ponto levanta a questão de saber se adultos que tenham elevado grau de 

inteligência e este transtorno certificam acomodações legalmente exigidas para 

estudantes cujo distúrbio causa comprometimentos que estão fora da faixa normal de 

funcionamento. Esta é, sem dúvida, uma questão muito complexa (idem), semelhante ao 

diagnóstico de uma dificuldade de aprendizagem no contexto da superdotação 

intelectual (Lovett & Lewandowski, 2006 citados por idem). 

Adultos com superdotação e ADHD têm maior propensão de desenvolver os 

transtornos: depressivo, de ansiedade generalizada e obsessivo-compulsivo (TOC), em 

comparação com grupos de controlo. Porém, não têm problemas com abuso de 

substâncias, álcool ou transtorno de personalidade antissocial, o que, por sua vez é 

contrário aos resultados de pesquisas feitas sobre o abuso de bebidas alcoólicas com 

adultos que têm somente ADHD. Há autores que sugerem a alta inteligência como um 

fator protetor a estes transtornos (Antshel, Faraone & Maglione, 2009 citados por Lee & 

Olenchak, 2015), do mesmo modo que a representação amostral do transtorno 

obsessivo-compulsivo é interessante e pode sugerir que ter alta inteligência e um claro 

entendimento de possíveis consequências, no contexto de impulsividade e falta de 

controle executivo, podem inferir um estresse que levaria aos sintomas desta 

perturbação (Antshel et al., 2009). 

Adultos com altíssimo QI e ADHD não são mais propensos ao absentismo do 

que aqueles que têm somente o QI elevado, mas relataram ser menos capazes de fazer 

bem seu trabalho, serem mais envergonhados e menos propensos a encontrar um 

emprego que lhes interesse, apesar de estarem menos tendentes a ter discussões com 

colegas de trabalho (idem). 
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Por outro lado, adultos superdotados às vezes não conseguem funcionar 

adequadamente no trabalho. Sua alta inteligência pode causar disfunção na adaptação às 

tarefas exigidas e, por consequência, levá-los ao absentismo e à incapacidade. Quase 

nenhuma pesquisa científica sobre esse tópico foi realizada (Nauta & Corten, 2002).  

Os problemas no trabalho são explicados usando exemplos da área de atuação. 

Com base em certas características e sinais, os médicos de saúde ocupacional e os 

médicos de seguros são capazes de reconhecer a superdotação e trazer o assunto à tona. 

A solução pode estar em uma alteração nos requisitos ou nas condições de trabalho; 

tratamento médico ou psicoterapêutico torna-se então desnecessário (idem). 

Além disso, adultos com altíssimo QI e ADHD relataram ter menos 

probabilidade de se conectar com amigos, conversar com eles sobre seus sentimentos e 

problemas e têm maior probabilidade de ter seus sentimentos feridos por eles, se 

sentirem sozinhos e entediados. Por outro lado, estes mesmos sujeitos eram tão 

propensos quanto os superdotados intelectuais sem o espectro a sair socialmente com 

outras pessoas, gastando tempo com interesses, discutindo com os amigos e se sentindo 

tímidos e desconfortáveis com os outros (Antshel et al., 2009).  

Sobre a vida familiar, os adultos com ADHD e altíssimo QI estão mais 

propensos a: ter mais discussões, ter menor probabilidade de falar sobre sentimentos, 

apresentar maior probabilidade de evitar o contacto, demonstrar menos interesse nas 

atividades das crianças, comportar-se de forma passivo-agressiva, desapontar e ser 

desapontado por ente um querido. Estes sujeitos, ainda, têm a mesma probabilidade de 

depender de parentes para obter assistência financeira ou moral do que o grupo controle: 

alto potencial intelectual sem ADHD (idem). 

Finalmente, comparados aos controles de altíssmo QI, os adultos com elevada 

intelectualidade e ADHD apresentaram maior probabilidade de se envolverem em 

acidentes automobilísticos e de serem presos (idem). 

Um estudo recente de neuroimagem demonstrou que a co-ocorrência de ADHD 

e QI alto está associada a um comportamento neuroanatómico diferente dos outros tipos 

(ADHD com QI normal e ADHD com QI baixo). Enquanto o quociente de inteligência 

está correlacionado positivamente com o volume de massa cinzenta nos controles, no 

grupo ADHD/QI alto, essa correlação foi negativa. Os autores deste estudo sugerem a 

existência de várias características observáveis para este transtorno usando QI, e uma 

particular para a co-ocorrência de ADHD e elevada inteligência. Alguns estudos 
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descobriram que o QI alto pode ser um preditor da resposta à medicação, sugerindo 

ainda que a psicopatologia na população com alto QI pode até ter uma fisiopatologia 

diferente da do ADHD em indivíduos com QI normal (Minahim & Rohde, 2015). 

Apesar dessas evidências, muitos psicólogos e educadores refutam a validade de 

um diagnóstico de ADHD em sujeitos com superdotação intelectual, mesmo quando os 

sintomas são observáveis, geralmente se pautando no modelo de superexcitabilidade de 

Dabrowski (idem). 

Partindo de outro pressuposto, Goertzel e Goertzel, em meados de 1962, 

estudaram a infância de 300 adultos sobredotados e notaram que a maior parte deles não 

tinham grande sucesso académico e que não gostavam de frequentar a escola. A 

educação oferecida não lhes era atrativa e provavelmente era insuficiente perante suas 

singularidades (Baldwin et al., 2015). 

Esta e outras pesquisas já mencionadas podem ser um indicador de que o 

fenómeno da superdotação, assim como a dupla excecionalidade, são melhor 

observados ou diagnosticados na infância, enquanto a fase adulta é onde eles geralmente 

se manifestam de forma mais definida ou amadurecida. 

Brown, Reichel e Quinlan (2009) fortalecem esta premissa ao dizerem que 

indivíduos com QI alto e ADHD podem estar em risco particular de atrasos prolongados 

de ter suas dificuldades reconhecidas, avaliadas e tratadas. O trio ainda relata que, em 

sua pesquisa, a maioria dos adultos com altíssimo QI não foi avaliada relativamente à 

condição de ADHD até o 12º ano ou além. Em alguns casos, as deficiências não foram 

notadas até a aquisição de um emprego ou ingresso na universidade, onde o sujeito foi 

desafiado pelo aumento da demanda por funções executivas. A maioria dos avaliados 

relatou que, durante os anos do ensino obrigatório, era capaz de funcionar do modo a 

corresponder às altas expectativas de sucesso académico realizada por seus pais, 

professores e por eles próprios. Foi somente quando eles se mudaram para o nível 

subsequente do sistema de ensino e tiveram que realizar várias tarefas de casa para 

professores diferentes, sem ninguém para ajudá-los a se organizar, que as limitações 

desses indivíduos com alto QI vieram à tona. 

Ainda, em um estudo não publicado de 103 adultos que procuraram tratamento, 

com QI de 120 ou mais, diagnosticados com ADHD, Brown e Quinlan (1999) 

descobriram que 42% haviam abandonado a escola pós-secundária pelo menos uma vez, 

embora alguns tenham retornado para concluir o curso. Esses dados, juntamente com os 
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já apresentados, sugerem que indivíduos com QI alto e ADHD, apesar de suas 

habilidades cognitivas, podem estar em risco significativo de interrupção ou falha 

educacional devido a comprometimentos das funções executivas relacionadas ao 

espectro (Brown, Reichel & Quinlan, 2009). 

Por sua vez, Cruickshank, em 1977, focava nos comportamentos distração fácil e 

hiperatividade, porém ulteriormente hipotetizou que tais comportamentos podem 

denotar o modo como aprendizes com altas habilidades interagem com o ambiente em 

que estão, o que sugestiona que todo fomento advindo deste meio pode elevar seu 

conhecimento e sua assimilação de mundo (Baldwin et al., 2015).  

Também é possível a existência de comorbidades (co-ocorrência de dois ou mais 

transtornos que acentuam as limitações) entre as potencialidades e os défices de um 

indivíduo, ou seja, os atributos especiais podem interatuar com os excecionais. Por 

exemplo: um sujeito com grande interesse em uma determinada área pode ser portador 

de ADHD ao apresentar muita dificuldade em voltar sua atenção para uma atividade que 

lhe seja menos aprazível (Winners’s, 1996 citado por Reis, Baum & Burke, 2014).  

Outra manifestação de comorbilidade é a emissão de comportamentos com 

emoções combinadas, os quais dificultam o diagnóstico e a intervenção (idem). 

É importante ressaltar que existem casos de alta funcionalidade que se manifestam 

de modo contraproducente, como a liderança na promoção de bullying e a criatividade 

em apresentar argumentos para não cumprir determinados deveres. Geralmente estes 

casos se dão em virtude do ambiente infenso experienciado na escola, que é 

compreendida como um local de difícil interrelacionamento devido às necessidades não 

supridas (Baum & Owen, 2004 citados por Reis, Baum & Burke, 2014). 

Diante de casos e estudos como os supracitados, a legislação federal dos Estados 

Unidos da América acabou por implementar definições para dificuldades de 

aprendizagem e superdotação em meados de 1970. O National Training Institute foi 

criado em 1978 e estabeleceu seis tipos de sobredotação: habilidade intelectual geral, 

aptidão específica, artes visuais e de performance, liderança, criatividade e habilidades 

psicomotoras – esta última foi retirada da lista em 1992 –, entretanto, os superdotados 

não passaram a ser compreendidos como sujeitos capazes de também apresentarem 

défices de aprendizagem. Por isso os investimentos feitos normalmente são para uma ou 

outra área, mas não para a dupla excecionalidade. Entrementes, o trabalho realizado por 

Maker em 1977, Providing Programs for the Gifted Handicapped, é um exemplo de que 
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alguns profissionais começaram a reconhecer a coexistência de altíssimos talentos com 

necessidades educativas especiais (Baldwin et al., 2015). 

Em 1985, a Association for Children and Adults with Learning Disabilities 

reconheceu a existência simultânea de superdotação e dificuldades de aprendizagem. 

Foi o primeiro registo do fenómeno em literatura (Reis, Baum & Burke, 2014). 

Nos Estados Unidos da América, a lei pública 94-142 (IDEA) estipulou 13 classes 

de dificuldades que indivíduos com idade entre três e 21 anos podem ter durante o 

percurso discente (Foley-Nicpon, Assouline & Colangelo, 2013). As 13 classes são: 

autismo, surdo-cegueira, deficiência auditiva (incluindo surdez), deficiência visual 

(incluindo cegueira), distúrbio emocional, atraso mental, deficiências múltiplas, 

deficiência ortopédica, outras deficiências de saúde, deficiência de aprendizagem 

específica, deficiência de fala ou linguagem, ou lesão cerebral traumática (LDOnline 

Home, 2017). 

Gerber e Ginsberg (1990 citados por Pfeiffer, 2015) investigaram adultos 

eminentes com dificuldades de aprendizagem específicas documentadas. Eles 

procuraram identificar estratégias de enfrentamento que contribuíssem para o sucesso 

desse grupo. Sua coorte de adultos bem-sucedidos relatou os seguintes quesitos como 

particularmente úteis durante a escolaridade: nutrir autocontrolo e empoderamento, 

desenvolver persistência e coragem, dar ênfase ao cumprimento de metas, reformular 

sua dificuldade de aprendizagem como um atributo pessoal pelo qual podem 

desenvolver estratégias compensatórias, e enfatizar o défice. 

Destarte, Silverman (2014) fala sobre a capacidade mental de lidar com 

adversidades de modo alternativo, denominada de compensação. Este feito decorre 

quando uma parte da massa cinzenta está lesada e outra parte tem que incumbir do seu 

processo. Há meios de compensação que são ensinados e outros que são desenvolvidos 

autonomamente com anos de prática e exercício. 

Por outro lado, a compensação tem seu lado paradoxal, pois embora auxilie um 

sujeito a se adaptar a certas exigências cotidianas, também se torna um obstáculo para a 

realização de diagnósticos precisos por dificultar o reconhecimento de défices (idem).  

A idade é um atributo que pode prejudicar a compensação. Uma criança 

superdotada pode ter um ótimo desempenho nos primeiros anos escolares, mas na 

adolescência, quando a libido estiver mais aguçada à consciência e o grau de 

complexidade for maior, seu rendimento poderá diminuir. Os métodos compensatórios 
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criados pela mente nos primeiros 12 anos de vida podem não ser tão eficazes a partir da 

adolescência (idem). Deste modo, tais alternativas podem se tornar mais obsoletas ainda 

na fase adulta e exigir novas adaptações, quer sejam modificações em relação ao que se 

fazia inicialmente ainda que por intermédio de uma nova estratégia compensatória. 

De acordo com Reis, McGuire & Neu (2000), em vários estudos de caso de 

universitários duplamente excecionais (Baum, Owen & Dixon, 1991; Daniels, 1983; 

Vail, 1987; Whitmore & Maker, 1985) a frustração entre entender informações 

complexas e ter dificuldade no processamento de informações surge como um fator com 

implicações para a autoeficácia do aluno, bem como para a intervenção. As demandas 

da faculdade, incluindo autonomia, automonitorização e solução de problemas, exigem 

que os formandos se ajustem a vários requisitos de configurações e tarefas, podendo ser 

apropriado o desenvolvimento de estratégias para aprimorar essas habilidades 

particularmente no caso de estudantes superdotados com dificuldades de aprendizagem 

(Miller, Rzonca & Snider, 1991). 

Os trabalhos de Gerber e Reiff (1991) e Gerber, Ginsberg e Reiff (1992) 

contribuíram com observações poderosas de adultos altamente bem-sucedidos com 

dificuldades de aprendizagem em relação às estratégias que consideram essenciais para 

o sucesso vocacional e o ajuste à fase. Esses sujeitos de grande sucesso enfatizam seu 

potencial de alcançar, em vez de realçarem as limitações incapacitantes. Atributos como 

persistência, autoconfiança, vontade de vencer adversidades e caráter forte foram 

citados como contribuintes para o sucesso de indivíduos com dificuldade (Maker, 

1978). Os fatores que emergiram de extensas entrevistas com esses adultos incluíram o 

controle de suas vidas, o desejo de ter sucesso, a orientação para objetivos, a 

reformulação ou reinterpretação da deficiência em um sentido positivo, a persistência, a 

bondade de ajuste entre forças, as fraquezas e escolha de carreira; a criatividade 

aprendida ou o pensamento divergente e uma ecologia social dos sistemas de apoio, 

incluindo familiares e amigos. A correção das suas dificuldades de aprendizagem não 

foi um fator importante na vida desses indivíduos (idem). 

Ademais, para estudantes universitários de sucesso com dificuldades de 

aprendizagem, os especialistas em aprendizado geralmente criavam um plano para a 

preparação dos testes, estratégias modeladas para analisar questões de múltipla escolha, 

métodos sugeridos para reduzir a ansiedade na realização das avaliações e treinavam os 

alunos para usar uma abordagem de análise de erro para revisar os testes e identificar os 
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motivos para respostas incorretas, para facilitar a realização de suas provas (McGuire, 

Hall & Litt, 1991 citados por idem). 

Os programas de dificuldades de aprendizagem em que alguns universitários 

duplamente excecionais participaram variaram em organização e qualidade, e a maioria 

dos estudantes criticou esses programas. As razões das flutuações eram numerosas, 

incluindo diferentes professores a cada ano, sem objetivos claros do programa e a falta 

de um programa coerente. A maioria descreve como um programa hermético e 

desorganizado com atividades dispersas para alunos com défices no aprendizado. É 

preciso considerar que alguns desses estudantes participaram de novos programas, 

sendo colocados, em alguns casos, com muitos estudantes que consideravam ter 

problemas de aprendizagem mais sérios do que os deles. Muitos tiveram dificuldade em 

descrever o que fizeram em seu programa de aprendizagem no 9º ou no 12º ano (idem). 

Alunos de alta capacidade com dificuldades de aprendizagem geralmente 

precisam de orientação para entender seus pontos fortes e fracos, a fim de utilizar 

estratégias apropriadas e advogar acomodações académicas. A autodefesa envolve o 

reconhecimento desses pontos fortes e fracos e das habilidades dos alunos em apresentar 

suas habilidades, bem como pontos fracos, na comunicação com os professores. Essa 

autoconsciência permite que os alunos solicitem acomodações, como tempo extra nos 

testes, ambientes alternativos de teste ou extensões para tarefas. Novamente, a 

automonitorização é essencial (idem). 

Vários destes universitários também mencionaram o que pode ser chamado de 

rede subterrânea, um sistema de checagem com outros estudantes sobre professores dos 

quais eles deveriam ser alunos. Eles tentaram encontrar educadores que fossem justos, 

que fizessem as acomodações necessárias para formandos com dificuldades de 

aprendizagem e cujas aulas eram direcionadas ao texto atribuído. A opção de selecionar 

esses professores é possível em uma grande universidade, em uma pequena existem 

menos opções (idem). 

Muitos adultos duplamente excecionais reportaram que se tivessem aprendido 

determinadas técnicas de compensação no ensino primário ou no secundário teriam tido 

mais sucesso na sua vida académica (idem). 

Surgiram três temas relacionados às estratégias de remuneração e aprendizagem 

usadas por universitários com dupla excecionalidade: primeiro, cada sujeito 

desenvolveu um sistema exclusivo para a natureza de sua dificuldade, seus estilos e 
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preferências pessoais e as estratégias de remuneração mais apropriadas. Segundo, eles 

aplicaram uma quantidade extraordinária de tempo, esforço e energia em seus estudos. 

Terceiro, a consideração do grau de conforto que os participantes obtiveram usando as 

várias estratégias de compensação aprendidas (idem). 

Um caso de compensação mencionado por Silverman (2014) é o de uma mulher 

com paralisia cerebral: sua alta inteligência levou-a a recorrer a alternativas efetivas 

para concluir sua pós-graduação em Matemática e ter uma vida independente. 

Entretanto, houve bastante instabilidade de rendimento durante o percurso, o que lhe fez 

autodepreciaçar-se no período de inatividade. Até que em uma visita a um centro de 

reabilitação, compreendeu que desconsiderava a consequência da paralisia cerebral em 

seu corpo por viver como quem nunca tivesse sofrido tal dano e reconheceu que falhava 

por não se estimar pelo quanto havia progredido em lidar com sua incapacidade. 

Quando entendeu como a sobredotação e o défice interatuam ela foi capaz de se 

especificar como dotada pela primeira vez em sua vida, sem usar aspas, em seu diário. 

Quando a motivação é restaurada, os indivíduos com elevada inteligência são 

capazes de render em alta qualidade e resolver problemas complexos. Assim, um 

funcionário talentoso que não estava a produzir conforme o necessário se torna um 

trabalhador valioso por fornecer uma contribuição ímpar (Nauta & Corten, 2002). 

É importantíssimo que o diagnóstico das deficiências seja feito o mais cedo 

possível para que a intervenção seja imediata. Porém, muitos educadores e pediatras 

ignoram certas queixas por acreditarem que as crianças superarão as adversidades por si 

só, enquanto o tempo para a correção total das disfunções apresentadas pode se esgotar 

antes do pleno conhecimento da magnitude do caso (Silverman, 2014). Deste modo, a 

depender do caso, o sujeito poderá chegar à maioridade com pouquíssimas 

possibilidades de reversão ou mesmo com nenhuma diante da necessidade que possui, 

de modo a precisar de métodos compensatórios ou adaptações que perdurem por toda a 

vida. Vale considerar que, de modo geral, as exigências da fase adulta costumam exigir 

rapidez e eficiência no desenvolvimento de qualquer tarefa, o que agrava a situação de 

desvantagem do sujeito. 

Como exemplo, Baum (2004 citado por Carroll, 2008) discorre sobre a 

experiência de um estudante com alto potencial em se expressar oralmente e que, em 

contrapartida, nunca fixou as tabuadas e usa os dedos para fazer cálculos. Apesar de ter 

um bom desempenho nas aulas, este estudante perdeu o prazer pelo estudo depois de 
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anos de diagnósticos desacertados, medicações nocivas e intervenções e ambientes de 

aprendizagem inadequados. 

Não obstante, Carroll (2008) – que estudou casos de sobredotação artística – tem 

uma visão diferente de Silverman e diz que um défice não é falta de eficência, mas uma 

aptidão mal discernida. 

Estudiosos recomendam que a avaliação diagnóstica seja feita por uma equipa 

multidisciplinar devidamente capacitada (Perles, Omdal & Baldwin, 2009 citados por 

Reis, Baum & Burke, 2014). No entanto, ainda assim é complicado obter 

reconhecimento preciso dos fenómenos devido aos estereótipos perdurantes, a 

inexistência de uma definição conceitual universal e extensão científica pouco 

aprofundada (Reis, Baum & Burke, 2014). 

Até por haver falta de rigor, de padronização e, por consequência, de consonância 

entre práticas concernente a temática da superdotação, Lohman e Korb (2006) dizem 

que, no caso de estudantes, um dos motivos para que muitos sejam classificados apenas 

como sobredotados e depois apresentem dificuldades são os materiais utilizados para 

aferir seu nível intelectual. As diferenças de padrões e escalas ou mesmo de conteúdo 

podem trazer resultados distintos com o passar do tempo. 

Este tipo de equívoco pode atingir direta ou indiretamente os sujeitos adultos. 

Diretamente porque a falta de definição conceitual e de rigor metodológico no 

diagnóstico pode se dar também com os que atingiram a maioridade (ou com até mais 

facilidade por não se ter tanta difusão e extensão sobre esta temática com respeito a esta 

categoria). E indiretamente porque se uma criança ou adolescente não for identificada 

de forma precisa ou correta poderá não ter suas necessidades devidamente atendidas por 

programas de intervenção, o que a tornará um adulto com défices a serem trabalhados (e 

talvez com poucas ou nenhuma possibilidade de correção, conforme alguns autores 

citados já discorreram). 

Na verdade, existem cinco causas que podem justificar essa redução de resultados: 

erros de medição, erros de medição condicionada, taxa de crescimento diferencial, 

mudanças no conteúdo de desenvolvimento da escala e mudanças na normalização de 

amostras. Esta ocorrência pode ser reduzida no caso de haver uma definição conceitual 

de superdotação e a observação de quais sujeitos detêm os sinais tipificados ao 

fenómeno (Lohman & Korb, 2006). 
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É válido considerar que existe um acervo considerável de experiências, modelos 

interventivos e perspectivas teóricas sobre a problemática da dupla excecionalidade, 

apesar da carência de aprofundamento e clarificações conceptuais e metodológicas. 

Embora esteja bem difundida nos Estados Unidos da América em comparação aos 

países lusófonos, a julgar pelo número pesquisas publicadas sobre o tema, percebe-se 

que a temática necessita de espaço (Rocha, 2018), principalmente no que concerne ao 

público adulto. 

No campo específico da dupla excecionalidade há pouquíssimas pesquisas com 

adultos. Algumas citadas por Rinn e Bishop (2015) são: Hayes (1994), que fala da 

transição do fenómeno da adolescência para a fase adulta; Kutner (1999) o qual discute 

sobre a superdotação em adultos hiperativos e compara a qualidade de vida destes 

sujeitos com a de um grupo sobredotado sem o transtorno (o primeiro grupo tem índices 

mais baixos de satisfação na área familiar, na saúde mental e na atuação profissional); e 

Weidenheim, Escobar e Rapin (2012), o trio que fala sobre o caso de um homem de 63 

anos portador de síndrome de Asperger com altíssima habilidade em Matemática, o qual 

superou sua limitação. 

Em suma, como se apura, o fenómeno da dupla excecionalidade apresenta-nos 

uma série de dificuldades concetuais e metodológicas e que precisa muito ser 

investigada propriamente em adultos, apesar de boa parte destes indivíduos terem suas 

características descobertas na infância. Notou-se que, embora haja consensos e 

aceitação do espectro como problmática do campo da Educação, urge a necessidade de 

continuar a explorá-lo em prol de se universalizar uma conceituação, inclusive porque 

isso pode trazer impactos sobre modos de diagnósticos e intervenções (Rocha, 2018). 

Em adultos, as terminologias utilizadas para altamente habilidosos são diferentes (como 

“eminente”), mas o que se procura observar é essencialmente o mesmo.  

As dificuldades também carecem de aprofundamento: sobre o diagnóstico, tem a 

ver com os instrumentos utilizados e com os sujeitos que devem participar – são 

temáticas que os estudiosos e pesquisadores tendem a considerar; sobre a intervenção, 

verifica-se, equitativamente, a preocupação com a natureza da mesma e com aqueles 

que nela devem participar. Estas questões nevrálgicas ficam como pano de fundo em 

meio à reflexão destas problemáticas (idem), não apenas das crianças, mas dos 

adolescentes e dos maiores de idade. 
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4.2 – Definição de dupla excecionalidade 

 

O número de sujeitos identificados com dupla excecionalidade cresceu muito na 

década de 1980 e ocasionou à criação de uma série de programas, como o Giftedness, 

Conflict and Underachievement, empreendido por Whitmore. Este aumento foi o 

estopim para o crescimento da realização de pesquisas sobre a temática e para o 

consequente incremento no investimento em projetos elaborados para assistenciar os 

duplamente excecionais na década seguinte (Baldwin et al., 2015). 

O Individuals With Disabilities Education Improvement Act foi reautorizado no 

século XXI e o congresso dos Estados Unidos da América designou os sujeitos duplos 

excecionais como prioritários no recebimento de recursos pela primeira vez (idem). 

Assim, muitos estudiosos passaram a requerer uma conceituação mais definida e 

consensual acerca da sobredotação, sua identificação e fundamentos, impelidos pela 

multiplicidade de páginas na internet e outros meios criados para abordar o tema (idem). 

Dessarte, no outono de 2012, integrantes de algumas organizações que trabalham 

com duplamente excecionais trouxeram esta e outras questões para o National 

Association for Gifted Children (NAGC) Annual Conference para criarem paradigmas a 

respeito do fenómeno. Assim, na primavera do ano seguinte, foi fundada a National 

Twice-Exceptional Community of Practice (2e CoP) com o intuito de proporcionar um 

fórum sobre dupla excecionalidade (idem).  

As suas duas prioridades são: i) estabelecer um conceito consensual com base 

científica do que é e do que não é dupla excecionalidade (isto é, legitimar formas de 

reconhecimento) e ii) delinear o que se deve fazer para que estes indivíduos progridam, 

de modo a enfocar na identificação, na intervenção e na saúde sócio-emocional dos 

sujeitos. Além disso, é preciso elaborar uma mensagem nacional que expresse as 

políticas existentes em favor dos duplamente excecionais com reconhecimento e 

respostas alcançadas baseadas em evidências práticas (idem). 

Deste modo, os participantes do 2e CoP definiram dupla excecionalidade da 

seguinte forma: sujeitos com dupla excecionalidade apresentam excepcionais 

habilidades e défices, os quais sucedem de um ponto de origem em comum. Seus altos 

talentos podem se sobressair e ocultar suas deficiências, assim como o oposto pode 

acontecer; um pode mascarar o outro de modo a não deixá-los serem corretamente 

reconhecidos (idem).  
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Por suas vezes, Reis et al. (2014, citados por Foley-Nicpon, 2015) definem dupla 

excecionalidade de um modo similar através da National Comission on Twice-

Exceptional Students: duplo excecional é o sujeito que detém uma ou mais aptidões 

(seja visual, artística, matemática, linguística, espacial, de liderança ou outro tipo) em 

altíssimo patamar e ao mesmo tempo elevadas dificuldades em um ou mais aspectos, 

como comportamental, emocional, aprendizagem específica, ADHD ou autismo. 

Entretanto, este conceito de dupla excecionalidade ainda não está bem propalado. 

Roberts, Pereira e Knotts (2015) dizem que esta indefinição é um dos motivos de haver 

falta de leis e políticas em prol dos sujeitos portadores deste fenómeno.  

Coleman e Roberts (2015) incitam outros interessados na dupla excecionalidade 

(sejam professores, psicólogos, legisladores, educadores especiais ou outros 

profissionais) a fazer o mesmo que a 2e CoP e criarem grupos de estudo sobre a 

temática para investigar ou registar casos com a finalidade de assentar uma 

compreensão crítica sobre o fenómeno e até elaborarem sua própria definição. 

Devido à menção das potencialidades não estar associada também aos défices, o 

Ministério da Educação de Ontario (nos Estados Unidos da América) define os sujeitos 

duplamente excecionais em uma classe designada como “dificuldades múltiplas” 

(Yewchuk & Lupart, 2002 citados por Willart-Holt, Weber, Morrison & Horgan, 2013). 

Em breves palavras, além da dificuldade de definir o que são sujeitos duplamente 

excecionais, é preciso estar claro que as maiores adversidades têm a ver com o modo de 

realização dos processos de diagnóstico. No mais, os portadores deste fenómeno tendem 

a ser tão prejudicados, no que tange à qualidade da intervenção, quanto todos os demais 

indivíduos que apresentam necessidades educativas especiais (Rocha, 2018). 

 

4.3 – Dificuldades do diagnóstico 

 

Mahoney (1999) conta que precisou buscar informações acerca do que é 

superdotação para atender clinicamente um jovem adulto, pois quando o paciente sente 

que esta característica está sendo validada, ele se abre mais e se mostra mais disposto a 

explorar aspectos não tão positivos de si (os défices). 

Fry (2015) diz que no começo de seu trabalho com sujeitos duplamente 

excecionais sentiu dificuldades devido à possibilidade de uma debilidade poder 

mascarar a existência de uma potencialidade, assim como o contrário também pode 
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acontecer, e que, por isso, a identificação destes indivíduos pode ser uma tarefa bem 

árdua e de fácil insucesso, maiormente também porque a própria autora admite que na 

sua formação profissional este fenómeno nunca foi abordado. 

Fahey (2015) fala sobre sua experiência como mãe de uma duplamente 

excecional, a qual foi identificada com elevadíssima criatividade e dificuldades de 

memorização – característica, esta, que culminou na sua dispensa de um programa de 

educação excecional. Somente aos 18 anos a estudante, diagnosticada com ADHD, 

superou sua dificuldade, com a ajuda de medicamentos.  

Vários psicólogos e educadores negam a validade de um diagnóstico de ADHD 

em indivíduos intelectualmente dotados, mesmo quando os sintomas estão presentes, 

geralmente se referindo ao modelo de superexcitabilidade de Dabrowski. Atualmente, o 

Conselho Brasileiro de Superdotação (CONBRASD) declara em sua página na internet 

que “os sintomas comuns do ADHD (desatenção, impulsividade e hiperatividade) 

geralmente levam ao diagnóstico errôneo de uma criança com altas 

habilidades/superdotação como hiperativa”. A co-ocorrência de QI alto e transtorno de 

défice de atenção e hiperatividade em adultos tem sido documentada em vários estudos 

de centros sobre o espectro. Em uma série de casos brasileiros observou-se a co-

ocorrência de ADHD e QI alto em uma população referida, observando outras 

condições frequentes nesse grupo e, segundo Brown (2009 citado por Minahim & 

Rohde, 2015), os adultos com QI alto e ADHD tendem a apresentar maiores défices 

funcionais do que a população em geral. Finalmente, nenhum dos estudos mencionados 

até agora se concentrou nos participantes com QI maior que 132 pontos, que 

corresponde a mais do que percentil 98 (Minahim & Rohde, 2015). 

A frequência de 37,8% de ADHD em adultos sobredotados (que foi obtida com 

base na aplicação dos critérios da DSM-IV) é muito superior à esperada para a 

população brasileira, que foi estimada em 5,8%, usando o Adult Self-Report Scale 

(ASRS-6) em uma amostra nacional representativa de adultos. Reconhece-se que essa 

comparação carece de rigor metodológico (idem). 

O primeiro autor, médico psiquiatra com experiência clínica, avaliou todos os 

participantes adultos (aumentando a confiabilidade neste caso), mas nenhuma 

ferramenta de diagnóstico estruturada (como a Entrevista Internacional de Diagnóstico 

Composto [CIDI]) foi utilizada, e a dupla observou empiricamente que outros distúrbios 
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(especialmente o espectro do autismo) podem ser altamente frequentes entre os 

participantes, apesar de não haver diagnóstico prévio formal (idem). 

O maior número de Anomalias Físicas Menores em adultos superdotados com 

ADHD sugere um padrão de alterações no desenvolvimento que pode resultar ou estar 

associado a alterações cerebrais menores, consistente com o modelo de 

desenvolvimento do ADHD no neurodesenvolvimento, o que sugere uma conexão entre 

estas pequenas anomalias e condições diversas, como a hiperatividade (Minahim & 

Rohde, 2015). 

Estas descobertas podem sugerir que os sintomas do ADHD não apenas estão 

presentes, mas também são muito frequentes entre os superdotados intelectuais. Além 

disso, o diagnóstico da psicopatologia deve ser considerado na população sobredotada, 

ao contrário do que foi proposto por alguns grupos na área. Os resultados obtidos 

contribuem para confirmar a existência destes mesmos sintomas entre os mais dotados, 

fortalecer a validade do diagnóstico deste espectro em adultos com alto QI e demonstrar 

sua associação com anomalias físicas menores e possíveis desvios do desenvolvimento 

típico (idem). 

Por suas vezes, os psicólogos Amend e Peters (2015) questionam os métodos de 

identificação utilizados para os duplamente excecionais e realçam a, já mencionada, 

ocultação das potencialidades destes sujeitos pela coexistência com os défices. Seja de 

forma clínica ou educativa, os modelos atuais – como o Response to Intervention (RtI) – 

possuem insuficiências por atenderem somente casos já precedentemente registados ou 

inventariados. Por isso, a dupla também alvitra para a participação de profissionais 

qualificados na formação de uma equipa habilitada que possa atuar nas mais variadas 

necessidades dos duplos excecionais, de modo a conceber, assim, uma medida 

inclusiva. 

Sen (1992; 2005, citado por Ng, Hill & Rawlinson, 2015) atenta para o 

enquadramento dos testes que focalizam apenas os resultados e impedem o 

entendimento dos caminhos percorridos para a sua obtenção, os quais são assaz 

importantes para a compreensão de processos cognitivos multidimensionais. 

Rocha (2018) diz que as dificuldades de diagnóstico dos duplamente excecionais 

é um consenso, e não apenas uma questão complexa, como se relata. No que tange a 

avaliação, há uma gama de equívocos, sendo o mais crítico a valorização das 

insuficiências em detrimento dos altos talentos. Trata-se de um problema que não 
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envolve unicamente os sujeitos atendidos (de modo geral, estudantes), mas que clama 

concretamente para a atuação de profissionais qualificados, sem desconsiderar que a 

problemática precisa passar a integrar o currículo de cursos de formação docente. 

Em outras palavras, vê-se críticas sobre métodos e instrumentos entre os autores, 

mas poucas convicções fundamentadas no que concerne a um ponto de partida para um 

diagnóstico preciso dos duplamente excecionais, ainda que com ressalvas. 

 

4.4 – Casos de duplamente excecionais 

 

 Zamith-Cruz (2004) cita Gillberg (1991) e Tantam (1991) ao dizer que no caso 

de adultos superdotados, com autismo, o estereótipo é o mesmo das crianças: um 

indivíduo que demonstra alta inteligência, criatividade ou motivação ao mesmo tempo 

que um modo peculiar de interagir com o mundo ao seu redor. Os principais défices de 

quem apresenta este quadro geralmente são: forte redução da interação social mútua, 

determinação rígida de rotinas e interesses limitados, dificuldade verbal e de expressão 

e motricidade desjeitosa. 

Como exemplo, há o caso de um professor de Ciências da Computação cuja 

história familiar não contribuiu para o surgimento do autismo ou de outros problemas de 

ordem neurológica, embora alguns familiares tenham apresentado sinais de 

psicopatologias; também não havia preocupação com o desenvolvimento de nenhuma 

das suas habilidades ou com seu desempenho académico. A família deste sujeito 

percebeu desde a infância que havia algo atípico nele: quando bebé não gostava de ser 

abraçado e, muitas vezes, arqueava as costas quando era segurado – e ainda apresentava 

episódios de gritos prolongados sem causa aparente; por volta dos três anos, corria em 

torno da mesa de jantar todos os dias cantando uma mesma música durante meses. No 

tempo pré-escolar, sua cabeça foi raspada duas vezes para eliminar o hábito de torcer os 

cabelos a ponto de deixar grandes espaços calvos – além disso, emitia um ruído de 

cacarejo constantemente. Mesmo depois de adulto ainda costumava esfregar os nós dos 

dedos com os calos crónicos resultantes. Enquanto estudante escolar, ele insistiu durante 

anos em ficar observando os carros na rua, pela janela, em um determinado horário 

todos os dias, a ponto de saber o número de série de cada veículo em uma grande zona 

urbana e as suas datas de revisão mais recentes. Ele também memorizou todos os 

horários dos bondes da cidade. Quando adulto, tinha um interesse constante em trens. 
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Sua ambição tácita parece ter sido andar em todas as linhas férreas em seu país, já que 

quando morreu foi encontrado com um armário cheio de horários de trens e bondes de 

vários anos. Ele possuia uma série de fotografias que tirara de carros e ônibus de 

brinquedo, ordenadamente alinhados por tamanho. Ele não tinha interesse ou talento 

para esportes e frequentemente ficava com os pés cruzados em uma postura 

distonicamente desajeitada (Weideinheim, Escobar & Rapin, 2012). 

O sujeito tinha dificuldade em manter um olhar fixo e sua vida social era 

notoriamente empobrecida, até porque quando criança evitava demonstrações de afeto 

como abraços e beijos. Ele ficava impaciente e zangado quando recebia conselhos ou a 

interferência de alguém em seus assuntos, foi assim durante toda a sua vida. Geralmente 

solitário, quando adolescente, ele fez um amigo que compartilhava os seus interesses em 

trens e xadrez. Ele era notavelmente leal à sua família; por exemplo, ele abdicou de 

poder viajar por vários anos para almoçar todos os domingos com a mãe idosa e 

demente em sua casa de repouso. Ele participava de reuniões de família, mas não 

procurava a companhia dos mesmos, exceto em ocasiões planejadas, apesar de enviar 

certeiramente presentes de aniversário generosos aos seus afilhados. Ele era útil se lhe 

perguntassem e dissessem o que fazer, mas não se voluntariava ou via por si próprio 

como poderia ajudar. Ele teve um relacionamento amoroso que terminou quando a sua 

noiva o deixou depois de uma viagem que fizeram juntos. Ele era socialmente passivo, 

funcionava convencionalmente em situações estruturadas, mas era extraordinariamente 

vaidoso em situações não estruturadas, como festas em que cumprimentava as pessoas 

de maneira apropriada, e então não fazia ideia de como manter uma conversa. Era 

provável que ele ficasse muito perto de pessoas que conhecia bem, contasse e recontasse 

as mesmas piadas desbotadas, e provocasse pessoas por anos com as mesmas palavras e 

uma gargalhada estridente. Ele viveu sozinho por anos em um apartamento apertado no 

porão. Ele era consistentemente mal-asseado e usava roupas desgastadas e mal ajustadas 

que poderiam estar rasgadas ou sujas, e parecia alheio à inadequação de suas vestes. Ele 

era considerado excêntrico, mas considerado gentil e generoso, apesar de não 

compreender os interesses e necessidades das outras pessoas (Weideinheim, Escobar & 

Rapin, 2012). 

Ele tinha intelecto superior. Leu amplamente ficção e não-ficção, como História e 

livros técnicos, e favoreceu a ficção científica e os mistérios para relaxar. Muito pouco 

comunicativo, se perguntado, ele foi capaz de conversar com conhecimento de assuntos 
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sobre os quais estava interessado. Tinha um tom absoluto e uma excelente memória para 

a música clássica, de que gostava e ouvia com frequência, embora não tocasse nenhum 

instrumento. Ele não tinha talento para arte. Quando menino, ele era uma calculadora de 

calendário e era capaz de descrever regularidades no calendário que descobrira que lhe 

permitiam fornecer o dia da semana para datas séculos antes ou depois do presente. Seu 

aprendizado pela Matemática foi ilustrado por ele perguntar como extrair raízes cúbicas 

aos sete anos de idade e compreender imediatamente a explicação algébrica 

apresentada. Ele estudou Física, obteve um doutorado em Matemática e passou a vida 

adulta na faculdade de uma universidade técnica. Dizia-se que seus alunos o 

apreciavam, o consideravam generoso com seu tempo, conhecedor e prestativo, e 

elogiavam sua capacidade de “ler” um programa de computador complexo à primeira 

vista. Ele era completamente confiável em seu trabalho e estabelecido em seus 

caminhos. Ele era modesto e despretensioso e não tinha ambição profissional pessoal; 

por exemplo, embora ele tenha inventado uma nova linguagem de compilação 

considerada muito útil por seus alunos, ele não se preocupou em publicá-la 

(Weideinheim, Escobar & Rapin, 2012). 

Vale frisar que este homem se enquadrava nos critérios de síndrome de Asperger 

em um sujeito superdotado intelectualmente do DSM-IV e da CID-10, muito embora 

tenha fortes aspectos ligados ao espectro do autismo, como os cálculos calendários, a 

boa memória e o apreço pela música. Apesar da falta de testes para a avaliação deste 

espectro, as observações empíricas registadas sobre sua vida não deixam dúvida sobre 

este diagnóstico (Weideinheim, Escobar & Rapin, 2012). 

Mais um exemplo de dupla excecionalidade: Armando é um homem de 39 anos 

que tem uma lesão velo-palatina não corrigida por procedimento cirúrgico, de modo a 

ter uma dicção difícil de compreender. Entretanto, possui grande interesse e 

conhecimentos em matemática, computação e ciências, embora sua autoestima 

demonstre o contrário. O sujeito em questão tem uma rotina limitada a casa e a escola 

onde trabalha; nunca se casou e esboça pouca habilidade em relações interpessoais. 

Porém, em um diálogo comum, demonstra o domínio de diversos conhecimentos de 

ordem linguística e lógico-matemática. Além disso, possui grande admiração pelo 

matemático William Rowan Hamilton, o qual apresentou precocidade no aprendizado 

de inúmeras faculdades, falava 13 idiomas, havia se casado e não tinha sido 

diagnosticado como superdotado ou duplo excecional – apesar de ter demonstrado 



 

47 

 

claros indícios disso, como o fato de ter aprendido hebraico, grego e latim aos cinco 

anos de idade e de ter descoberto um erro na Méchanique Céleste de Newton e Laplace 

aos 15 anos (Zamith-Cruz, 2004). 

Outro exemplo: Paul Erdros – chamado de o maior matemático do século XX – 

apresentava um vocabulário desapropriado das circunstâncias em que se encontrava 

cotidianamente e utilizava-se de substâncias, como Ritalin, Benzedrina e pastilhas de 

cafeína para conseguir trabalhar 19 horas por dia. Nunca teve um emprego e vivia de 

favores nas casas de amigos, sua ocupação era apenas estudar matemática e produzir 

artigos científicos (foram 1475 textos produzidos em revistas internacionais). Assim 

como Newton, nunca se casou ou teve filhos, além de apresentar traços infantis 

(Zamith-Cruz, 2004). 

Um quarto caso: Ludwig Wittgenstein se destacou pelo pensamento abstrato, pois 

era capaz de ensinar músicos a tocarem melhor seus instrumentos, realizou estudos em 

psicologia experimental, construiu uma máquina de costura e em meio aos seus escritos 

inspirou o Positivismo Lógico. Por outro lado, apresentava sinais de síndrome de 

Asperger, evitava contacto social por sentir solidão afetiva (mesmo sendo o mais novo 

de oito irmãos) e falhou como professor infantil (Zamith-Cruz, 2004). 

Por fim, falando de José Régio, o qual foi diagnosticado com Asperger, tinha 

fobia de objetos inanimados e medo da escuridão à noite, possuia uma entonação de voz 

de difícil compreensão, era impertinente com as mudanças de local (característica da 

síndrome diagnosticada), intolerante a todo tipo de ruído, foi mal sucedido na faculdade 

de Filologia Românica (sendo rotulado de aluno irregular), apresentava comportamento 

antissocial (inclusive, não quis se casar) e evitava falar em público. Apesar disso, foi um 

erudito escritor, com conhecimentos de arte, política, literatura, música e filosofia, além 

do gosto por cinema (Zamith-Cruz, 2004). 

Um caso de sujeito anónimo: Agustín é um chileno de 27 anos pertencente à 

classe socioeconómica média-alta e que estudou Administração na universidade. 

Segundo sua história, a partir dos quatro anos de idade ele começou a apresentar 

problemas comportamentais que se acentuaram com a entrada na escola primária. Esses 

problemas eram refletidos em seu baixo rendimento escolar – o qual piorou durante o 

12º ano e ocasionou uma repetição de série aos 16 anos. Dadas estas queixas, ele foi 

diagnosticado com ADHD aos dez anos. A escola sempre lhe representou intenso tédio 

e lhe proporcionou situações de humilhação por parte de seus professores, pois, apesar 
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de seus esforços, ele sentia constantemente que não cumpria as expectativas esperadas 

(Béliard et al., 2019). 

Com base nessa experiência, o sujeito começou a aceitar e a identificar-se com o 

diagnóstico: uma patologia que o impedia de se concentrar e agir conforme necessário. 

Ao contrário do período da infância, na adolescência, ele transformou seu défice em 

capacidades diferentes e foi capaz de modificar o significado do diagnóstico. Ele 

reportou que havia outras coisas em que ele achava que era bom e gostava, como 

computação e esportes. Como se sentia inferior na vida estudantil, o indivíduo explorou 

suas habilidades esportivas e encontrou uma alternativa para se destacar acima da média 

de seus colegas. Segundo ele, ao restringir comportamentos diferentes, o sistema 

educacional tradicional contribui para ocultar outras habilidades, enquanto espaços 

alternativos permitem o reconhecimento de diversas formas de enfrentar o que é 

considerado uma deficiência (idem). 

Isso o levou a uma nova definição do diagnóstico e desempenhou um papel 

importante na transição do défice para o potencial. Agustín diz que ficou impressionado 

com o profissional por ter-lhe dito que ADHD não é uma coisa patológica, o caso era 

que ele não estava trabalhando suas habilidades e seus interesses. Assim, ele sentiu 

como se estivesse liberado e esse sentimento o fez mudar de perspectiva (idem). 

Depois de entrar na universidade, Agustín começou a construir uma explicação de 

si mesmo, onde suas dificuldades o levaram a um processo de autoconhecimento e lhe 

permitiram reconhecer suas próprias capacidades. Ele diz que é importante conhecer-se 

para saber por onde se guiar, mas durante a infância isso é realmente difícil por se tentar 

seguir as regras e o estereótipo da criança como um bom aluno. O sujeito reconhece 

que, para liberar o potencial oculto (transformar um défice em alto potencial) do 

ADHD, é importante o modo como os adultos comunicam o diagnóstico à criança. Ele 

considera que antes da comunicação se deve identificar as habilidades em que a criança 

é boa e, depois, tem-se que reportar e explicar que ela pode ter talentos. Seu encontro 

com essas diferentes capacidades permitiu-lhe retomar os seus interesses de infância e 

fazê-los convergir com sua vida profissional (aspectos de si mesmo que no passado 

eram problemáticos são aptidões no presente). Nesse sentido, ele começou a procurar 

novos espaços onde possa explorar suas habilidades, usando, por exemplo, as próprias 

curiosidade e inquietação para iniciar um negócio no campo da tecnologia da 
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informação. Este caso mostra que discursos alternativos sobre o ADHD podem permitir 

outros significados sociais do diagnóstico, passando do défice para o potencial (idem). 

Cada vez mais, percebe-se que indivíduos talentosos têm a capacidade de ajudar a 

resolver problemas complexos, muitos têm um desempenho de alto nível. Entretanto, 

assim como várias crianças superdotadas em idade escolar, existem alguns casos de 

funcionários sobredotados que não respondem adequadamente às requisições e ficam 

descontentes como resultado. Alguns ficam doentes e até permanentemente 

incapacitados no trabalho (Nauta & Corten, 2002).  

Mahoney (1999) discorre sobre um jovem adulto de 19 anos com um percentil de 

99,9 atendido em psicoterapia. O rapaz era um excelente estudante, mas estava frustrado 

com a queda de rendimento académico que começou a ter no final do seu processo de 

escolarização. Este descenso lhe trouxe sentimentos de impotência, tristeza e ansiedade 

por temer fracassar na tentativa de ingressar na faculdade que queria (por lhe ser um 

desafio), de modo a fragilizar sua autoestima, senso de realização, concepção de 

dignidade própria e a lhe vulnerabilizar emocionalmente. Este impacto se deu devido ao 

não reconhecimento dos seus próprios défices até aquele momento.  

O paciente era repreendido pela família se falhasse academicamente, mas seus 

fracassos emocionais eram ignorados ou nem mesmo reconhecidos. Portanto, não havia 

nenhuma responsabilidade por seu desempenho emocional, apenas pelo estudantil. Os 

efeitos disso para indivíduos superdotados são um autoconceito ruim e uma baixa 

autoestima, tanto no campo intelectual quanto no emocional. Isto também deixa o 

sujeito com pouquíssimo incentivo e apoio para alcançar resultados tanto 

intrinsecamente quanto extrinsecamente. Assim sendo, percebeu-se que havia um elo 

entre a tensão emocional e o insucesso académico (e de relacionamentos interpessoais) 

vivenciados pelo sujeito (idem). 

Como um adulto superdotado, ele tem uma longa história de defesa de seus 

défices e vulnerabilidades. Seu padrão de se defender e ter que enfrentar a 

vulnerabilidade emocional e suas fraquezas académicas custou-lhe tanto a estima quanto 

o prazer da proximidade com os outros, mas graças à intervenção psicoterápica ele 

passou a reconhecer que havia expectativas significativas para ele no campo intelectual, 

mas não no emocional. Este dilema é reflexo do que acontece com muitos jovens 

adultos superdotados (idem). 
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Como um escape de algumas consequências das queixas e uma opção em prol do 

fortalecimento das potencialidades, existem autores que defendem a busca de “pares 

semelhantes”, isto é, a aproximação de sujeitos com interesses e habilidades similares. 

Os três argumentos que suportam esta premissa são: (i) o tardio amadurecimento social 

amiúde observado em duplamente excecionais, possivelmente um terço mais demorado 

do que o comum em sua idade cronológica; (ii) a acentuada perceção que eles possuem 

da sua condição de indivíduos incomuns e (iii) as aptidões proeminentes que eles 

possuem em um ou mais domínios. Isto posto, Barber e Mueller (2011), Nielsen (2002), 

Trail (2008) e Vespi e Yewchuk (1992) citados por Wang e Neihart (2015) ressaltam a 

significação de relações interpessoais bem estabelecidas para esta categoria, a qual 

demonstra eventualmente elevada tensão e emite comportamentos inadequados pela 

ausência de boas amizades. Todavia, outros autores (como: Barber e Mueller, 2011; 

Murray, 2002, 2003; Nielsen, 2002; Trail, 2008; Vespi e Yewchuk, 1992, citados por 

Wang & Neihart, 2015) enunciam que pares ou amigos podem mais frequentemente 

abrenunciar do que aceitar sujeitos com dificuldades. 

  

5. Conclusão 

     

Silverman (2014) e Barkley, Murphy e Fischer (2007 citados por Antshel et al., 

2010) fazem citações comparativas com crianças: o primeiro pondera a inefetividade de 

métodos compensatórios recorridos na infância e permanecem em uso na fase adulta 

enquanto os próximos falam da superioridade de alguns feitos e do nível intelectual de 

adultos superdotados com ADHD perante crianças com o mesmo diagnóstico que foram 

acompanhadas até a maioridade. Esta diferença em ambos os casos pode ser um forte 

indicador de que o estágio da vida é um quesito importante a ser considerado no estudo, 

análise, diagnóstico e intervenção com os duplamente excecionais, dadas as diferenças e 

necessidades diversas que podem surgir na constante transitoriedade dos períodos da 

vida dos sujeitos. Ou seja, é arriscado tomar por base os resultados e descobertas 

científicas feitas com crianças e jovens com dupla excecionalidade para adultos. O que 

se propõe é que se façam adaptações e replicações do que já foi feito com sucesso para 

menores a fim de se viabilizar métodos ou modelos diagnósticos ou interventivos para 

os maiores. 
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Pôde-se perceber também que é comum a ocorrência de diagnósticos, tanto da 

dificuldade quanto da potencialidade, na infância. Isto provavelmente ocorre pelos 

professores identificarem discrepâncias no aprendizado e rendimento dos alunos, de 

modo a favorecer a análise e descoberta das especificidades, como foi o caso do sujeito 

entrevistado. Entretanto, de acordo com o que reportaram Alencar (1986), Garcia-

Santos, Almeida e Werlang (2012) e ANEIS (2020), o conceito de superdotação excede 

as altas habilidades de cunho intelectual e frequentemente utilizadas nas salas de aula, o 

que traz à baila questionamentos sobre a altíssima performance (bem como défices) em 

outros campos, como do desporto, personalidade, das atividades artísticas e musicais. 

Informações sobre estas áreas foram extremamente escassas em toda bibliografia 

consultada, muitas vezes apenas fazendo menção como possíveis domínios de 

manifestação de sobredotação (os quais podem apresentar concomitantemente algum 

prejuízo, mesmo que seja em algum aspecto distinto do talento). Pesquisas sobre estas 

temáticas específicas devem ser realizadas para se estender e aprofundar o 

conhecimento sobre superdotação e dupla excecionalidade de adultos. 

Outra questão a ser considerada e que tem muito a ver com o ambiente escolar é a 

dificuldade dos professores em identificar e conhecer a superdotação e a dupla 

excecionalidade. A ausência de uma definição universal e a pouca presença nos 

currículos formativos de educadores são as principais razões para isso, conforme os 

testemunhos de Fry (2015) e Mahoney (1999). Rocha (2018), inclusive, conclui que as 

dificuldades de diagnóstico dos duplamente excecionais são um consenso e uma questão 

que não envolve somente os estudantes atendidos, mas que clama concretamente para a 

atuação de profissionais qualificados, com a consideração de que a problemática precisa 

integrar o currículo de cursos de formação docente.  

Percebe-se que ainda é dificil falar sobre superdotação e dupla excecionalidade de 

adultos sem falar de crianças, as quais são os sujeitos mais comuns dentro deste 

universo. Este dado indica a necessidade de mais pesquisas sobre a Educação de 

Adultos, portadores desta condição. 
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Apêndice 

 

O sujeito entrevistado é uma mulher que será chamada de Estela para ocultar sua 

verdadeira identidade. Ela tem 58 anos, é viúva, não tem filhos e vive em uma pequena 

cidade perto de Milão, na Itália. 

Estela conta que durante infância percebeu que sua forma de entender o mundo 

ao seu redor era diferente das demais pessoas e que era muito boa para resolver 

problemas na escola, especialmente em gramática, mas não conseguia desenhar, apenas 

colorir. A mãe disse que ela era estúpida, porém, sua professora do 3º ano apreciava 

muito o modo como ela aprendia. O sujeito aprendeu as línguas italiana e gaélica pela 

televisão e adquiriu outros conhecimentos pelos livros dos irmãos mais velhos. Foi a 

professora quem lhe deu o suporte necessário ao perceber sua peculiaridade (e ela se 

considera sortuda por isto), pois a princípio a educadora pensou que ela fosse autista; a 

escola não lhe proveu nenhum programa de educação especial ou excecional. 

Estela tem alta criatividade e consegue atribuir funções distintas para objetos 

além das convencionais (por exemplo: ela utiliza uma faca de cozinha não só para cortar 

uma laranja e fazer sumo, mas para misturá-lo como água e açúcar ao invés de usar 

outro talher) e excelente habilidade de leitura e linguística, por outro lado, não consegue 

desenhar e tem prosopagnosia, de modo a ter enxaqueca caso tenha que assimilar 

figuras geométricas, inclusive rostos de pessoas. Ela até consegue imaginar um quebra-

cabeça em sua mente, mas não consegue juntas as peças de um, entretanto, tem 

excelente memória a ponto de fazer anotações de apenas uma linha para se lembrar do 

conteúdo de uma aula ou texto; Estela não aprende pelos livros convencionais, mas é 

muito boa em coletar e organizar informações. 

Esta última característica foi precisamente útil em um website que ela criou para 

o seu próprio trabalho autonómo e que operou de 1998 a 2012. Ela encerrou este 

trabalho e passou a estudar Autocad, mas é importante frisar que antes disso, quando 

tinha 42 anos, começou a estudar inglês e mudou-se para o Reino Unido, onde ela diz 

que não falava sua língua nativa, somente a local. 

Atualmente, Estela trabalha em um segmento similar, mas está afastada por ter 

tido síndrome de burnout e porque perdeu parte da memória. Ela diz que sua alta 

habilidade foi excessivamente explorada por seu supervisor, que ainda não lhe dava 

liberdade para executar suas funções do seu jeito. O sujeito diz que tem um perfil muito 
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direto, ou seja, obtém uma informação e trabalha sobre ela até alcançar o resultado 

desejado, enquanto seu chefe queria que ela fosse mais diplomática com outros 

envolvidos no serviço prestado. Aliás, Estela separa muito bem as facetas pessoal e 

profissional, até por reconhecer que tem muita dificuldade com relações interpessoais. 

Não só no que concerne a relacionamentos, mas à aquisição de conhecimento também: 

o obtido de modo não-formal (como pela televisão) é tratado de forma distinta do obtido 

por estudos. Seu cérebro funciona de modo diferente em comparação ao das outras 

pessoas, conforme ela mesma diz.  

A troca de supervisor foi algo que lhe ajudou recentemente, o qual se mostra 

mais compreensivo com sua forma de trabalhar e não a obriga a se camuflar. Este 

disfarce é algo que lhe traz estresse e, por consequência, reduz sua alta capacidade, mas 

potencializa suas dificuldades, segundo ela própria. Encontrar pessoas ou ficar em uma 

sala de espera é-lhe muito difícil e minimiza suas habilidades. Ela se sentia explorada e 

mal compreendida em seu emprego. 

Apesar disso, Estela considera que sua vida foi positivamente impactada por sua 

superdotação. A clara cisão entre as tarefas de trabalho e vida pessoal, linguagem da 

televisão e dos livros, dentre outras, a ajudou a se tornar uma profissional bem sucedida 

(apesar da incompreensão que teve). A escola, por outro lado, foi-lhe a parte mais 

difícil, pois a professora que lhe compreendia permaneceu por cerca de cinco anos de 

estudo, os educadores posteriores não a achavam formidável. Por isso ela sentia 

descansada quando estava só, pois tinha que esforçar-se quando pensava com os outros. 

Deste modo, ela diz que se identifica com Data, personagem da franquia Star Trek que é 

caracterizado por ser um andróide autoconsciente, funcional e com um cérebro 

positrónico capaz de altíssimas habilidades computacionais, mas incapaz de sentir 

emoções ou compreender a idiossincrasia do outro. 

No ano passado, Estela foi diagnosticada com síndrome de Asperger (o mesmo 

espectro que seu falecido marido tinha) por um especialista e como superdotada por um 

psicólogo que usou um teste de QI. Sua perspectiva de mundo atual é pessimista, pois se 

sente enfadada e incapaz de manter relacionamentos com as pessoas, considera um 

desafio sair de casa, está com síndrome de burnout e até a válvula mitral (do coração) 

não está bem por causa do estresse. Hoje, ela diz que tudo lhe parece preto e não tem 

mais facilidades.  

 


