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            APRESENTAÇÃO 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 

  No ano de 2013 o Colégio Estadual Prefeito Joaquim da Silva Mafra – 

Ensino Fundamental e Médio,em Guaratuba - PR, diagnosticou seis alunos 

com indicações de Altas Habilidades/Superdotação. O colégio não tem um 

Atendimento Educacional Especializado na área de Altas Habilidades, o que 

desafia os professores, equipe pedagógica e gestores a refletir acerca das 

especificidades de aprendizagem do aluno com Altas 

Habilidades/Superdotação de modo que o mesmo sinta-se incluído no espaço 

educacional. 

   Foi realizada uma pesquisa para verificar o conhecimento da 

comunidade escolar sobre o assunto. O resultado dessa pesquisa causou 

inquietações no que se refere ao pouco conhecimento que se constatou ter 

sobre como identificar e trabalhar com esses alunos no contexto geral das 

escolas, e o uso de escores de QI (Quociente de Inteligência) para 

identificação de Altas Habilidades/Superdotação. 

  A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (2008) indica o aluno de Altas Habilidades/Superdotação como parte 

da Educação Especial, portanto devem ser disponibilizados a esses alunos, 

assim como a todos da educação especial, recursos e serviços orientados para 

a promoção de sua participação e aprendizagem escolar, inclusive atendimento 

especializado de forma suplementar ou complementar ao ensino comum. 
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   Os alunos com Altas Habilidades/Superdotação não encontram 

dificuldade para matrícula na escola comum, no entanto devido a vários mitos 

que os acompanham, eles acabam passando despercebidos ou tentam 

disfarçar suas aptidões para serem aceitos no grupo. Esses alunos podem ter 

desvantagens, por atitudes negativas em relação a si mesmo e crenças de que 

não precisam de atendimento diferenciado para desenvolverem todo seu 

potencial, seus talentos. Segundo o MEC, os alunos com Altas 

Habilidades/Superdotação são: 

 
Aqueles que demonstram potencial elevado em qualquer uma das 
seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, 
liderança, psicomotricidade e artes; também apresentam elevada 
criatividade, grande envolvimento na aprendizagem e realização de 
tarefas em áreas do seu interesse. ( BRASIL, 2008, p.19) 

 

  A pioneira na implementação de estudos da superdotação no Brasil, Drª 

Eunice Soriano de Alencar, chama a atenção para a implementação de 

programas educacionais aos alunos com Altas Habilidades/Superdotação e 

sobre a importância para o país e para o mundo, o desenvolvimento desses 

talentos. Ela diz: 

 

 ... o futuro de qualquer nação depende da qualidade e competência 
de seus profissionais, da extensão em que a excelência for cultivada 
e do grau em que condições favoráveis ao desenvolvimento do 
talento, sobretudo do talento intelectual, estiverem presentes desde 
os primeiros anos da infância. O fato de que uma boa educação para 
todos não significa uma educação idêntica para todos tem levado a 
um interesse crescente pelos alunos mais competentes e capazes, a 
par de uma consciência de que um sistema educacional voltado 
apenas para o estudante médio e abaixo da média pode significar o 
não reconhecimento e estímulo do talento e  consequentemente, o 
seu não aproveitamento. (ALENCAR & FLEITH, 2001, p. 11). 

 
 

  Reconhecer o potencial do aluno com Altas Habilidades/Superdotação 

para o desenvolvimento da tecnologia, cultura e educação de nosso país é de 

particular importância. Não podemos desperdiçar essas inteligências, já que 

por toda parte existem jovens e crianças esperando por melhores 

oportunidades e desafios às suas capacidades. 

   Compreender as características dos alunos com Altas 

Habilidades/Superdotação e a articulação com o conhecimento acerca dos 
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processos de construção da aprendizagem, possibilitam aos professores do 

ensino comum uma melhor elaboração de estratégias de ensino que 

potencializem as habilidades identificadas. Dessa forma estaremos 

contribuindo para um melhor desenvolvimento desses alunos. 

   Esse Caderno Temático tem a finalidade de servir de apoio teórico para 

discussões em formação continuada para professores do ensino fundamental e 

médio, pedagogos e gestores sobre: a existência da legislação para alunos 

com Altas Habilidades/Superdotação; quem são esses alunos; quais os mitos 

que os cercam; a relevância dos testes de QI para identificação desses alunos; 

como identificar e auxiliar os alunos a desenvolverem seus potenciais e qual o 

papel do AEE para atender as demandas de professores e alunos. 
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1. INCLUSÃO E INTEGRAÇÃO NO CONTEXTO EDUCACIONAL 

 

            A Educação no Brasil vive um momento único, nunca na história deste 

país houve tanta modificação na área educacional quer seja pela pressão do 

neoliberalismo com vista nos acordos econômicos ou em nome do 

desenvolvimento. 

            Assim as políticas públicas da educação interferem na escola, 

instituição responsável pela sistematização cientifica do conhecimento, que 

busca ajustar-se as novas determinações, um tanto confusa quanto as 

interpretações de integração e inclusão.  

 

Percorrendo os diferentes períodos da historia universal, desde os 
mais remotos tempos, evidenciam-se teorias e práticas segregadoras, 
inclusive quanto ao acesso ao saber. Poucos podiam participar dos 
espaços socais nos quais se produzia e transmitiam conhecimentos. 
A pedagogia da exclusão tem origens remotas, condizentes com o 
modo como são construídas as condições de existência da 
humanidade em determinado momento histórico (TAVARES FILHO, 
2006, p. 62). 
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            Este desequilíbrio justifica-se na confusão originada no início da 

estruturação da educação especial no país, visivelmente percebidos quando 

atentamos para os aspectos históricos e políticos da educação especial na 

legislação brasileira. 

            

Na escola espaço tenso e turbulento, cada um desempenha o seu 
papel, e as relações entre os interlocutores maiores: professor e 
aluno tentam adaptarem-se numa tentativa de organização e 
reestruturação de uma Educação para todos. As condições atuais de 
funcionamento da escola (nos plano político, organizacional e 
institucional) são vistas “sob a forma de uma crise contínua” (DUBET, 
2001, p.103). 

 

            Para que se compreenda melhor o porquê dessa confusão na 

estruturação da educação especial, é importante entender o que foi a 

Integração e qual a proposta da Inclusão. 

             A escola integrativa assemelha-se muito à escola tradicional, pois os 

alunos com deficiência e aqueles com dificudades  de aprendizagem são 

ignorados. Diretamente, associado ao acesso a uma escola pública ou a 

serviços públicos está o discurso integrador no Brasil, que trata do direito de 

convívio com os alunos da escola regular em ambiente menos restritivo pelas 

instituições filantrópicas e nas escolas regulares em classe especial, vistos 

como merecedores de “tratamento e ou atendimento especial” como apregoa a 

Lei nº 5.692/71.  

 Assim a “pedagogia terapêutica” da visão organicista e assistencialista 

que visava atingir a integração social na visão mediacional única da escola, 

caiu em contradição por serem pouco relacionado com a escola regular, em 

termos de iniciativas, estruturação, entre outros aspectos. As pessoas com 

deficiência ficaram limitadas a uma posição passiva de adaptação aos modelos 

e soluções preestabelecidas no discurso da integração. Nota-se, até então, o 

foco maior nas Pessoa com Deficiência - PcD, onde estariam àqueles outros 

sujeitos necessitados também de atenção maior, de uma pedagogia 

integradora uma vez que estes se encontravam ignorados na sala de aula em 

processo de exclusão. 
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            Na perspectiva integrativa era válido excluir para integrar, era Escola 

Especial paralela à escola regular, pois garantia condições especiais de 

atendimento “educacional” destinado ao alunado “clientela”, visto que o misto 

de saúde e educação se fazia presente nela. Desta forma a escola integrativa 

classificava dois tipos de aluno os “normais” e os “deficientes”; estes 

condicionados a ambientes propícios para “desenvolver” comportamentos 

adequados.  

            O objetivo da integração era “ajudar pessoas com deficiência a obter 

uma existência tão próxima ao normal possível a elas, disponibilizando padrões 

e condições de vida cotidiana próxima às normas e padrões da sociedade” 

(ARNAC, 1973 apud Aranha, p.167)  

             No modelo integrativo eram oportunizado condições e provisões 

diferentes para superação da deficiência (dificuldade) na tentativa de   

aproximá-lo dos padrões de normalidade. Sendo assim, o problema ou a 

dificuldade está centrada no aluno, em sua família, no grupo social ao qual 

pertence, assim a escola que permanece inalterada se exime de todo e 

qualquer impedimento causado. Dependendo do julgamento de profissionais da 

educação, a escola na tentativa de sanar o problema, inova com recursos, 

técnicas, estratégias e métodos como se houvesse uma receita pronta capaz 

de sanar todos os problemas e dificuldades. 

             É necessário comentar sobre a implantação da integração escolar no 

Brasil, já que críticas indiscriminadas foram lançadas sobre esse tipo de 

atendimento, principalmente, pelas classes especiais que atenderam alunos 

com deficiência mental, pois,  

 

A implantação desse modelo integracionista não respeitou                             
as suas próprias indicações: não foi oferecido o referido conjunto de 
serviços de maneira a garantir que o encaminhamento respeitasse as 
características individuais e as necessidades das pessoas; o 
encaminhamento para a educação especial não se justificava pela 
necessidade do aluno, e sim por este ser rejeitado na classe comum; 
não foram seguidos os princípios de transitoriedade, ou seja, de 
permanências do aluno em ambientes exclusivos de educação 
especial por tempo determinado (MANTOAN e PRIETO, 2006, p. 39). 

 

            O que se verificou nesse modelo, é que os alunos continuaram em 

instituições especializadas e classes especiais, quando o que se pretendia era 
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a inclusão desses alunos no ensino comum. A inclusão escolar questiona dois 

critérios colocados pela integração em relação à escolarização de pessoas com 

deficiências: a falta de mudança na escola comum mantendo os moldes atuais 

e esperando que os alunos se adaptem a ela, e o acesso condicional de alguns 

alunos às classes comuns.  

            Em contraponto a esse modelo tem-se a inclusão escolar cujo objetivo 

é tornar reconhecida e valorizada a multiplicidade nos processos de 

aprendizagem, propiciando condições à aprendizagem as quais são inerentes 

ao ser humano. Quer dizer que as limitações apresentadas pelos sujeitos,  

devem ser considerada apenas como mais uma informação para se realizar o 

planejamento. Deve-se dar ênfase nas possibilidades do sujeito, buscando 

alternativas favoráveis para seu pleno desenvolvimento, autonomia escolar e 

social.  

             A escola ou ensino inclusivo tem por principio fundamental que todos 

os alunos, sempre que possível independente das dificuldades, deficiências 

habilidades, origem socioeconômica ou cultural devem aprender juntos em 

escolas e salas que possam prover todas as necessidades.  

 

 Entende-se por inclusão a garantia, a todos, do acesso contínuo ao 
espaço comum da vida em sociedade, sociedade essa que deve 
estar orientada por relações de acolhimento à diversidade humana, 
de aceitação das diferenças individuais, de esforço coletivo na 
equiparação de oportunidades de desenvolvimento, com qualidade, 
em todas as dimensões da vida. (MENDES e SILVA, 2009, p18.) 

 

 Muito se tem escrito sobre as diferenças entre “integração” e “inclusão” 

Correia, (2001); Rodrigues, (2001 e 2003), que afirmam consensualmente, que 

a integração pressupõe uma “participação tutelada” numa estrutura com 

valores próprios e ao qual, o aluno “integrado” tem de se adaptar. 

Diferentemente, a inclusão pressupõe uma participação plena numa estrutura 

em que os valores e práticas são delineados tendo em conta todas as 

características, interesses, objetivos e direitos de todos os participantes no ato 

educativo. 

            Os quadros abaixo apresentam uma síntese de como foi esse processo 

entre a educação regular e a educação especial, como foi a integração e o que 

se quer com a inclusão.  
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EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 
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            O fator mais importante a ser resolvido é incluir e garantir uma 

educação de qualidade para todos, bem como as questões referentes à função 

social da escola, levando em conta as dimensões essenciais a serem 

garantidas, isto é a diversidade e a heterogeneidade dos educandos, bem 

como a complexidade da pratica pedagógica.  

            Portanto, é preciso que se efetive a inclusão. Uma transformação na 

escola regular, nas estruturas organizacionais deve acontecer, a princípio 

desfazendo práticas segregacionistas, isto implica no questionamento de 

valores, concepções já internalizados e praticas discriminatórias não só em 

relação à PcD, mas a todos os educandos. 

 

[...] o conceito de inclusão no âmbito especifico da educação implica 
inicialmente em rejeitar a exclusão (presencial ou acadêmica) de 
qualquer aluno da comunidade escolar. Para isso, a escola que 
pretende seguir uma política de educação inclusiva deve desenvolver 
práticas que valorizem a participação de cada aluno (RODRIGUES, 
2006, p. 302). 
 

  Mudanças na educação brasileira no que diz respeito à inclusão devem 

ocorrer, não ações isoladas, mas sim um conjunto de ações em nível de 

sistema de ensino para garantir que todas as unidades que o compõe, 

ultrapassem o nível em que estão.  

            Ter boa vontade muitas pessoas e instituições têm, mas fazer 

acontecer à verdadeira inclusão esse é o grande desafio da escola. A escola 
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deve promover tanto o convívio do aluno com necessidades especiais com os 

demais alunos, como criar práticas que adaptem o conhecimento que o aluno 

já possui aos novos conhecimentos acadêmicos que ele precisa aprender. 

Cada escola deve buscar seu caminho a partir da sua realidade.  

 É importante conhecer outras realidades até para se aperfeiçoar, 

melhorar, no entanto cada escola e cada aluno são únicos, e como fazer a 

inclusão acontecer, cada escola com seus profissionais, pais e alunos devem 

desenvolver juntos. Como conclui Mantoan (2003) nem todas as diferenças, 

necessariamente, inferiorizam as pessoas. Há diferenças e há igualdades, e 

nem tudo deve ser igual nem tudo deve ser diferente. 

 

 

 

 1.1 INCLUSÃO NO BRASIL: UMA ANÁLISE DOS ASPECTOS LEGAIS 

 

  Segundo a Secretaria de Educação Especial – MEC (2010), no Brasil a 

Educação Especial surgiu na época do Império, com a criação do Imperial 

Instituto dos Meninos Cegos, hoje Instituto Benjamim Constant (IBC), e o 

Instituto dos Surdos Mudos – (INES), ambos no Rio de Janeiro. O Instituto 

Pestalozzi surge já no século XX em 1954 e é fundada a primeira APAE 

(Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais). Em 1945, é criado nesse 

instituto o primeiro atendimento educacional especializado às pessoas com 

superdotação. Sua fundadora foi Helena Atipoff.  

 BRASIL (2010), mostra que o sistema de ensino no Brasil caracterizou-

se por práticas discriminatórias, privilegiando um grupo. As leis existentes 

firmavam e legitimavam essa prática. A partir dessa perspectiva, foi necessário 

buscar alternativas legais para superar as exclusões existentes. Com a 

democratização da escola, evidenciou-se a necessidade de repensar as 

questões de igualdade e diferença. Acompanhando a necessidade de 

mudanças, começa iniciativas para políticas nacionais, a fim de rever a 

organização das escolas e classes especiais.  

  De acordo com BRASIL (2010), somente no ano de 1961 que o 

atendimento às pessoas com deficiência aparece na Lei de Diretrizes e Bases 
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da Educação Nacional, na Lei 4.024/61, indicando que seu atendimento fosse, 

preferencialmente, dentro do sistema geral de ensino. Em 1973 foi criado o 

Centro Nacional da Educação Especial pelo MEC que impulsionou ações 

educacionais no campo da inclusão, mas de forma ainda bastante tímida. A 

educação especial era tratada como políticas especiais, ou seja, à parte da 

educação e políticas da escola comum. 

   No caso dos alunos superdotados, apesar de estar inserido no ensino 

regular, seu atendimento especializado não foi organizada, nesse período 

nenhuma política de acesso universal a educação foi efetivada. Somente em 

1988 a Nova Constituição Federal Art. 208 estabelece igualdade de condições 

de acesso e permanência na escola e garantia de atendimento especializado, 

preferencialmente, na rede de ensino regular.  

  Em 1990, foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) com 

a Lei nº 8.069/90, artigo 55 reforçando os dispositivos legais para matrícula no 

ensino regular. Atualmente a LDB, Lei nº 9.394/96 no artigo 59, recomenda que 

os sistemas de ensino devam garantir aos alunos currículos adaptados, 

métodos e recursos diferenciados, e organização para atender suas 

especificidades. 

  O decreto nº 3.298, criado em 1999, regulamenta a Lei nº 7.853/89, 

dispõe sobre as Políticas Nacionais para a Integração da Pessoa Portadora de 

Deficiência e define como modalidade transversal a todos os níveis de ensino, 

fortalecendo a atuação complementar da educação especial dentro das 

escolas. A Resolução CNE/CEB nº 2/2001 no artigo 2, coloca que a educação 

especial deve dar atendimento complementar ou suplementar à escolarização, 

BRASIL (2010). 

  Em 2003 o Ministério da Educação/ Secretaria da Educação Especial  

Implanta o Programa de Educação Inclusiva. Outros decretos vieram para 

reforçar a luta por uma educação inclusiva de qualidade. Em 2005, houve a 

implantação dos Núcleos de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação em 

todos os estados para atendimento educacional especializado, orientações das 

famílias e formação continuada para professores. Já, em 2006, a Convenção 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências, assegura um sistema de 

educação inclusiva em todos os níveis de ensino.BRASIL (2010) 
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  Em BRASIL (2008) o Decreto nº 6.571/08 dispõe sobre o Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) que complementa e suplementa a educação 

do aluno. Em 2009 foi criada as Diretrizes Operacionais para o Atendimento 

Educacional Especializado na Educação Básica – Modalidade Educação 

Especial Resolução – nº 4 CNE/CEB 2009. Em agosto desse mesmo ano o 

Decreto nº 6.949, promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das 

Pessoas com deficiência e seu Protocolo Facultativo, que foi assinado em 

Nova York, em 30 de março de 2007. Trata do primeiro grande tratado 

internacional de direitos humanos do século XXI, tendo obrigações jurídicas 

impostas ao Estado e a sociedade brasileira. 

  Ainda no mesmo direcionamento legal, Brasil (2013) promulga a Lei nº 

12.796/2013  que altera a Lei nº 9.394/96, que estabelece as Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, tratando da obrigatoriedade escolar, padrões 

nacionais de funcionamento na Educação Infantil e, em relação à educação 

especial altera os artigos 4º III, artigo 59 e 60 em Paragrafo Único.  

  A referida  trata da obrigatoriedade escolar, padrões nacionais de 

funcionamento na Educação Infantil, a partir dos quatro anos de idade, como 

mínimo de horas de trabalho pedagógico e dias letivos, trazendo orientações 

para o combate a desigualdade. Ainda determina realização de recenseamento 

anual da população excluída da rede educacional, também a necessidade de 

valorizar e oferecer condições técnicas e materiais de trabalho à rede de 

proteção aos direitos da criança, principalmente aos Conselhos Tutelares. 

  De acordo com a Resolução 02/01, a opção brasileira é de manter 

serviços especializados em caráter extraordinário e transitório. Atender esses 

alunos nas classes comuns implica em atentar para mudanças nos sistemas de 

ensino, das escolas, da prática dos profissionais da educação em suas 

diferentes dimensões, respeitando suas particularidades. Alguns autores 

confirmam essa opção: 

 

Vale sempre enfatizar que a inclusão de indivíduos com 
necessidades educacionais especiais na rede regular de ensino não 
consiste apenas na sua permanência junto aos demais alunos, nem 
na negação dos serviços especializados àqueles que deles 
necessitem. Ao contrário, implica uma reorganização do sistema 
educacional, o que acarreta a revisão de antigas concepções e 
paradigmas educacionais na busca de possibilitar o desenvolvimento 
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cognitivo, cultural e social desses alunos, respeitando suas diferenças 
e atendendo às suas necessidades. (MONTOAN e PRIETO apud 
GLAT, 2002, p. 26) 

 
   A inclusão deve ser caracterizada como um processo que está sendo 

desenvolvido à medida que novas soluções são encontradas e estruturadas, às 

barreiras impostas à aprendizagem desses alunos, no entanto, continuam e 

novas barreiras surgirão espera-se que, consequentemente novas alternativas 

deverão ser buscadas. 

 

1.2  INCLUSÃO  ENQUANTO PRINCÍPIO E PRÁTICA 

 

O conceito de inclusão não se refere apenas às pessoas com algum tipo 

de deficiência, mas sim ao atendimento à diversidade humana, diferentes 

contextos étnicos, linguísticos e culturais, convicções religiosas, situação social 

tanto quanto habilidades e limitações. 

Defendendo o direito de todos os alunos de estarem juntos, aprendendo 

e participando, sem nenhum tipo de discriminação surgiu o movimento mundial 

pela educação inclusiva: uma ação política, cultural, social e pedagógica, 

conforme assinala BRASIL (2010) num ambiente de ensino onde todos possam 

aprender, tendo deficiência ou não; assim denominada de  educação inclusiva.  

De acordo com Sassaki (2005), o termo inclusão implica a modificação 

da sociedade como um pré-requisito para a pessoa realizar seu 

desenvolvimento e exercer a cidadania. O ser humano em sociedade sendo 

capaz de desenvolver todo seu potencial, aprendendo e  convivendo com as 

diferenças. 

Inclusão, nas análises de Sassaki, (2005) deve ser entendida, como um 

processo no qual a sociedade se organiza para incluir as pessoas com 

necessidades especiais, ao mesmo tempo em que estas se instrumentalizam 

para assumir seus papéis na sociedade, constituindo desta forma uma ação 

bilateral na qual as minorias excluídas em conjunto com a sociedade buscam 

resolver problemas, decidir sobre soluções e efetivar as condições para 

equiparação de oportunidades para todos.   

As diferenças devem ser aceitas e respeitadas, num esforço mútuo de 

todos, na busca pelo aprimoramento da prática educativa, num desafio de 
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coragem em assumir um sistema educacional para todos os alunos, a partir da 

crença que todos os alunos “devem aprender juntos, independente de suas 

dificuldades ou talentos, deficiência, origem socioeconômica ou cultural” 

FREITAS, (2006, p.40). Para que isto ocorra, efetivamente, torna-se necessário 

respeitar as especificidades peculiares de cada ser humano.  

Temos a necessidade e o desafio de repensar inclusão que diz respeito 

à busca da construção de uma sociedade justa e igualitária na qual todos os 

envolvidos que atuam na educação não considerem unicamente os educandos 

da educação especial como aqueles que necessitam ser inclusos, mesmo 

porque no decorrer da história da humanidade as sociedades firmavam-se e 

pautavam-se em princípios que reforçavam a homogeneização. 

A inclusão é um processo e um dos seus principais obstáculos é a 

exclusão dos alunos diante da sociedade e a comunidade escolar em geral. 

Um exemplo de exclusão é a nomenclatura que algumas pessoas destinam às 

pessoas com deficiência que, ao invés de serem nomeada pelo nome são 

identificadas pela deficiência: o cego, o surdo e, assim sucessivamente. Essas 

nomenclaturas são fatos históricos, que de acordo com Mazzotta (2001, p. 39) 

“O caminho da mudança de nomenclatura passou também por uma história. Os 

deficientes eram chamados de "idiotas" antigamente e não se pensava em 

pessoas que poderiam ser ensinadas e sim, excluídas.” Outras nomenclaturas 

como, abobado, retardado, entre outras, eram usadas para ofender e julgar 

essas pessoas.  

 As leis que regem a educação especial, também trazem terminologias 

discriminantes, como a Constituição Federal de 1988, a LDB (9394/96) que 

descrevem “educandos portadores de necessidades especiais”. A terminologia 

mais usada de acordo com Pinto, (2005) foi referenciada pela Declaração de 

Salamanca (Espanha, 1994) – Declaração Mundial de Educação para Todos 

(UNESCO) – faz referências às “necessidades educativas especiais”.  Outros 

autores também apresentam termos pejorativos como “deficientes”, 

“excepcionais”, etc. 

A terminologia faz grande diferença quando se trata da aplicação de leis 

no que diz respeito à inclusão, pois pode mudar completamente a 

compreensão do que se pretendia para o que se é interpretado.  
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Quem define as terminologias  acaba sendo os professores e gestores 

mais próximos ou distantes da escola, por isso é necessário considerar que 

quando é realizadas as propostas, programas e outras iniciativas direcionadas 

à inclusão,  são os educadores que atribuem significados pelas escolhas das 

palavras ao representar o poder de definir identidades, currículos e praticas 

escolares. 

A inclusão vem quebrar paradigmas contrapondo-se aos sistemas 

educacionais. Ela não aceita a fixação de modelos ideais para frequentar a 

escola, normal e especial por exemplo. Contrapõem-se a programas, 

currículos, avaliações que mantém essa separação. Ambientes escolares 

inclusivos baseiam seus fundamentos na concepção de identidade e diferenças 

não em oposições contrárias como normal/especial, branco/negro entre outras. 

Segundo a revista A Escola Comum Inclusiva : 

 

Na perspectiva da inclusão escolar, as identidades são transitórias, 
instáveis, inacabadas e, portanto, os alunos não são categorizáveis,... 
não podem ser reunidos e fixados em categorias, grupos, conjuntos, 
que se definem por certas características arbitrariamente escolhidas. 
(BRASIL, 2010, p.7). 

 

A educação inclusiva entende as diferenças como resultados da 

multiplicidade e não da diversidade, isso quer dizer que é uma educação que 

garante o direito à diferença. 

 

A diferença (vem) do múltiplo e não do diverso. Tal como ocorre na 
aritmética, o múltiplo é sempre um processo, uma operação, uma 
ação. A diversidade é estática, é um estado, é estéril. A multiplicidade 
é ativa, é fluxo, é produtiva. A multiplicidade é uma máquina de 
produzir diferenças – diferenças que são irredutíveis à identidade. A 
diversidade limita-se ao existente. A multiplicidade estende e 
multiplica, prolifera, dissemina. A diversidade é um dado – da 
natureza ou da cultura. A multiplicidade é um movimento. A 
diversidade reafirma o idêntico. A multiplicidade estimula a diferença 
que se recusa a se fundir com o idêntico (BRASIL, 2010, apud Silva, 
2000, p.100-101). 

 

 

 A diversidade na escola quer unir grupos idênticos, com alunos que 

possuem as mesmas características. No entanto, quando dizemos que a 
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escola inclusiva é aberta a diversidade, eliminamos a possibilidade de agrupar 

os alunos em normais/ especiais, ou seja, por suas características como grupo 

e passamos a olha-lo individualmente.  

 Segundo Stainback e Stainback (1999), existem três componentes 

práticos interdependentes do ensino da inclusão: o primeiro é a rede de apoio 

entre equipes e indivíduos que apoiam uns aos outros através de ligações 

informais e formais (escolas, distritos, agências comunitárias). O segundo é a 

consulta cooperativa e o trabalho em equipe, indivíduos de várias 

especialidades trabalhando juntos no planejamento e implementação de 

programas para diferentes sujeitos em ambientes integrados. O terceiro e 

último componente é o aprendizado cooperativo, ou seja, o ensino realizado 

em uma atmosfera de aprendizagem, onde alunos com vários interesses e 

habilidades podem desenvolver-se na sala de aula. 

 A escola inclusiva é a escola das diferenças, nessa perspectiva coloca 

em dúvida práticas e currículos excludentes. Não é fácil a adoção dessas 

práticas, pois dela depende mudanças de professores, gestores, especialistas, 

pais e alunos, e outros profissionais que compõem uma rede educacional. 

É preciso que a escola atual mude para tal, cada escola terá de 

encontrar soluções próprias para suas dificuldades. As mudanças podem 

acontecer por vontade política do coletivo da escola explicitado no seu Projeto 

Político Pedagógico e uma gestão escolar democrática. Ressalta-se que essas 

mudanças e desafios precisam ser assumidos por todos e decididos por todo 

coletivo escolar, o Atendimento em Salas de Recursos Multifuncionais ou o 

professor que nela atua, não podem ser um apêndice dentro da escola. Os 

horários e rotinas escolares precisam ser combinados e sistematizados para 

um bom aproveitamento de todos.  

Os professores do ensino comum  e os da educação especial precisam 

sentar juntos para que seus objetivos específicos de ensino sejam alcançados, 

compartilhando um trabalho interdisciplinar e colaborativo para um melhor 

aproveitamento do aluno, tanto na sala de aula como no Atendimento 

Especializado. 

A construção de uma nova cultura de valorização das diferenças se fará 

através da garantia de acesso, participação e aprendizagem de todos os 
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alunos nas escolas. A determinação e a possibilidade de inventar o dia a dia 

vêm rompendo com velhos paradigmas e tem sido a saída para a construção 

da escola inclusiva que desejamos. 
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UNIDADE 2 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ALTAS HABILIDADE/SUPERDOTAÇÃO: A RELAÇÃO COM 

APRENDIZAGEM      

               

 A história apresenta os alunos com Altas Habilidades/Superdotação 

como pessoas que não encontraram dificuldades no acesso à escola comum.  

Isso é verdade, realmente esses alunos não têm dificuldades ao acesso, eles 

são matriculados sem nenhuma dificuldade, não existem barreiras, pois os 

mesmos não apresentam diferenças dos demais a não ser por na maioria das 

vezes serem considerados ótimos alunos. Infelizmente, muitos deles passaram 

despercebidos por todo o sistema de ensino devido à conceituação equivocada 

do que vem a ser Altas Habilidades/Superdotação.  

  No início do século XX, o indivíduo era visto como possuidor de uma 

inteligência geral, conhecida como “fator g”, e que este estaria presente em 

todas as atividades intelectuais. Mais tarde estudiosos afirmaram que “a 

inteligência seria composta de vários fatores e habilidades independentes, a 
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criança poderia ter um bom desempenho em algumas tarefas, mas não 

necessariamente em todas.” Hetherington & Parke, 1999 citados por 

VIRGOLIM (2007.p.53).  

O que se observa hoje é que a inteligência é composta de vários fatores 

e habilidades, isso permite que uma pessoa excelente em uma área possa não 

ser tão boa em outra. Reconhecer isso é importante para que os preconceitos a 

respeito das Altas Habilidades/Superdotação sejam superados, e pais e 

professores parem de esperar que esses alunos saiam bem em todas as áreas. 

 

Percebendo a inteligência como multifacetada e composta por vários 
fatores, podemos então entender que uma pessoa possa demonstrar 
domínio e conhecimento em uma área, a que chamamos de “área 
forte”, e ter suas dificuldades em outras áreas, denominadas de 
“áreas fracas” ( VIRGOLIM,2007,p.53) 

 

Conforme analisa, PEREZ (2003) não existe um conceito universal sobre 

inteligência e consequentemente sobre Altas Habilidades/Superdotação e 

Talento, isso causa grandes desencontros sobre o que vem a ser tal fenômeno. 

Muitas ideias surgem com o uso do termo, para alguns o superdotado seria o 

gênio, para outros aquela pessoa que inventa algo realmente novo, outros 

ainda acham que são aqueles alunos que sempre foram o melhor da classe 

durante todos seus anos de estudo, ou ainda as crianças precoces.  Sobre 

essa temática (FLEITH, 2007, p.15) faz a seguinte colocação, “o denominador 

comum nessas diversas conotações do termo é a presença de um notável 

desempenho, talento, habilidades ou aptidões superiores”.   

 As definições do que são Altas Habilidades/Superdotação, assim como 

qualquer definição reflete as crenças de quem qualifica e que tipo de 

atendimento deve ser dado, por essa razão as definições tem um caráter tão 

importante. 

  No passado a utilização de testes para aferição do Quociente Intelectual 

– QI (MOYSÉS e COLLARES, 1997), guiada por uma concepção restrita de 

inteligência, valorizava apenas o desempenho acadêmico, linguístico e lógico 

matemático. Com isso muitos alunos com outras habilidades não eram 

reconhecidos como pessoas com potenciais de inteligência superior.  
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Segundo Stephens e Karnes (2000), muitos profissionais acreditam que 

o termo superdotado significa uma habilidade formada e finalizada e, não uma 

inteligência que está se desenvolvendo. Para James Gallagher (2000), 

especialista da área, algumas pessoas nasceram com uma “constituição 

neurológica que lhes permite aprender com mais agilidade, ter boa memória, 

processar informações com eficácia e generalizar ideias mais novas e 

incomuns do que seus semelhantes da mesma idade” (GALLAGHER, 2000, p. 

6).  

Contrapondo a ideia do inatismo de Gallagher, Renzulli (1998) defende a 

ideia de que mais serviços educacionais deveriam ser disponibilizados para a 

população para alcançar todos que têm potencial para serem criativos e 

produtivos. Essa é a perspectiva tomada por muitos pesquisadores hoje em 

dia, que o talento é multidimensional e que o alto nível de aptidão ou 

inteligência seja apenas uma das facetas (SMITH, 2008, p.202). 

Segundo (SMITH, 2008, p.202)  a Lei Jacob K.Javits Gifetd and Talented 

Students Education Act of 1988 (PL 100-297), propõe uma perspectiva mais 

abrangente no conceito de Altas Habilidades/Superdotados, que está sendo 

seguida inclusive pela definição federal do nosso país. 

 

Crianças e jovens com destacados talentos desempenham ou 
mostram o potencial para atuar em níveis notáveis de realização 
quando comparadas a outras crianças da mesma idade, com a 
mesma experiência ou no mesmo ambiente. Essas crianças e esses 
jovens exibem alta capacidade de desempenho nas áreas 
intelectuais, criativas e/ ou artísticas; possuem uma capacidade 
incomum de liderança ou superam expectativas em campos 
acadêmicos específicos. Eles requerem serviços ou atividades que 
normalmente não são oferecidas pelas escolas. A projeção de 
habilidades está presentes nas crianças e nos jovens de todos os 
grupos culturais, em todas as camadas econômicas e em todas as 
áreas do funcionamento humano. (U.S.DEPARTAMENT OF 
EDUCATION, 1994, p. 26). 

 

 Como pode ser observado, o termo superdotado não aparece, mas sim 

o conceito de projeção de habilidades e capacidades e alto nível de  

desempenho. O desenvolvimento de talentos está, cada vez mais, sendo aceito 

e desenvolvê-los depende da família, dos professores incentivando, dos 

colegas valorizando e dos especialistas bem sucedidos em vários campos 

sendo mentores desses jovens.  
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Essa definição indica que as pessoas com Altas 

Habilidades/Superdotação são aqueles que apresentam desempenho acima da 

média em qualquer das áreas: Capacidade Intelectual Geral, Aptidão 

Acadêmica Específica, Pensamento Criativo ou Produtivo, Capacidade de 

Liderança, Talento Especial para Artes e capacidade Psicomotora. Ainda sobre 

esse aspecto Fleith (2007) apresenta alguns conceitos de superdotação 

usadas no Brasil nos últimos anos. Em 1970, a definição adotada e divulgada 

nos documentos oficiais do Ministério da Educação era de que : 

 

São consideradas crianças superdotadas e talentosas as que 

apresentam notável desempenho e/ ou elevado potencial em 

qualquer dos seguintes aspectos, isolados ou combinados: 

capacidade intelectual superior, aptidão acadêmica específica, 

pensamento criador ou produtivo, capacidade de liderança, talento 

especial para artes visuais, artes dramáticas e música e capacidade 

psicomotora ( BRASIL.CENESP, 1986, p.19) 

  

 Em 1994 houve uma pequena modificação mudando alguns termos 

como “crianças” por “educandos”, incluindo o termo “altas habilidades” e 

retirando “talentosas, de acordo com documento “Subsídios para Organização 

e Funcionamento de Serviços de Educação Especial – Área de Altas 

Habilidades”.  

 

Portadores de Altas Habilidades/Superdotação são os educandos que 
apresentam notável desempenho e elevada potencialidade em 
qualquer dos seguintes aspectos, isolados ou combinados: 
capacidade intelectual superior; aptidão acadêmica específica; 
pensamento criativo ou produtivo; capacidade de liderança; talento 
especial para artes e capacidade psicomotora ( FLEITH, 2007, p.17). 

 

Em Brasil (2001) a  Altas Habilidades/Superdotação é definida como 

“aqueles que apresentam grande facilidade de aprendizagem que o leve a 

dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes” (BRASIL, 2001, 

Art.5º, III). Nessa definição duas características têm destaque e referem-se ao 

envolvimento marcante em atividades da área de seu interesse e rapidez da 

aprendizagem. Já para RENZULLI e REIS, (1997b), o termo superdotado é 

apenas uma qualidade em uma perspectiva desenvolvimental. Os autores 



26 

 

preferem descrever o desenvolvimento de comportamentos de superdotação 

de áreas específicas da aprendizagem e expressão humana. 

 É importante destacar algumas diferenças entre termos como: precoce, 

prodígio, gênio, para que se entenda melhor sobre o que significa Altas 

Habilidades/Superdotação.  

           Para Virgolim (2007) esses termos tem suas características próprias, 

como por exemplo: são chamadas de precoce as crianças que apresentam 

alguma habilidade específica prematuramente desenvolvida em qualquer área 

do conhecimento, como na música, na matemática, nas artes, na linguagem, 

nos esportes ou na leitura.  Virgolim (2000) cita que para Freeman e Guenther 

(2000) que nem sempre um adulto com Altas Habilidades/Superdotação foi 

uma criança precoce.  

 Muitos fatores interferem durante o desenvolvimento da vida da criança 

precoce que vai desde o nível de habilidades, como a personalidade, 

motivação, ambiente familiar, as oportunidades que surgirão em sua vida até a 

vontade de aprender, curiosidade, motivação constante e ambiente 

educacional enriquecido para que ela continue desenvolvendo suas 

habilidades. 

 

Crianças Prodígios são aquelas que se caracterizam por uma 
performance extraordinária em seus primeiros anos, tendo antes dos 
10 anos um desempenho similar ao de um adulto altamente 
qualificado em um determinado domínio, como a música, matemática, 
xadrez, e artes plásticas (MORELOCK & FELDEMAN apud FLEITH, 
2007, p.16) 

                                                                

Sobre o que significa prodígio, Feldeman (1991) afirma tratar-se daquela 

pessoa extremamente boa em uma habilidade, diferente de um indivíduo com 

alto índice de QI e que possui várias habilidades intelectuais generalizadas, ou 

seja, consegue se destacar em várias áreas. 

Como vimos na definição, o prodígio é precoce e demonstra grande 

envolvimento com sua área de talento especifico, demonstram domínio rápido 

e aparentemente sem esforço da sua habilidade. Ele surge onde existe um 

ambiente que apresenta oportunidade para que desenvolva sua habilidade 

específica. Talvez por essa razão sejam pessoas tão raras. Um exemplo é 

Mozart que começou tocar cravo ao três anos de idade, aos quatro aprendia 
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peças com muita facilidade e aos sete compunha e se apresentava na Europa. 

Virgolim (2007) 

          Muitas vezes, na nossa sociedade, a pessoa com Altas 

Habilidades/Superdotação é confundida com o gênio e são tratados como se 

fossem sinônimos e isso dificulta até o fato dos próprios pais aceitarem a 

condição de seu filho. 

 

Superdotados e gênios como sinônimos: É comum acreditar que, 
para ser considerado superdotado, o indivíduo necessariamente 
deverá apresentar um desempenho surpreendentemente significativo 
e superior desde a mais tenra idade ou dado contribuição originais na 
área de ciências ou artística, reconhecidas como de inestimável valor 
para a sociedade (FLEITH, 2007, p.16) 

 

Os gênios sempre despertaram o interesse dos cientistas para 

descobrirem suas características e seus antecedentes. O primeiro a usar esse 

termo foi Lewis Terman em 1926 que definiu como gênio qualquer pessoa com 

QI acima de 140. Esse pesquisador acompanhou o desenvolvimento de 1500 

crianças e, tinha esperanças quando adultas, elas se transformassem em 

gênio, o que não aconteceu. Para esclarecer a questão da genialidade 

destaca-se que,  

 

Gênio são aquelas pessoas que deram contribuições originais e de 

grande valor à humanidade em algum momento do tempo. São os 

grandes realizadores da humanidade, cujo conhecimento e 

capacidade nos parecem sem limite, incrivelmente excepcionais e 

únicas (ALENCAR,FELDHUSEN, FELDMAN apud VIRGOLIM, 2007, 

p.27) 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Outro grupo que também vem sendo objeto de pesquisas são os 

Savants que é definida por Fleith (2007, p.16)  como aqueles que apresentam 

habilidade significativamente superior em uma área específica, ao mesmo 

tempo em que apresenta um atraso mental pronunciado.  

Deve-se ter muito cuidado ao se definir quem é o aluno com Altas 

Habilidades/Superdotação, porque dependendo da definição, pode-se acarretar 

implicações dessa definição que poderão ajudar ou atrapalhar o aluno. O peso 

da definição sobre o aluno vai decidir, por exemplo, quem entra ou não num 
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programa especial, interfere na motivação do potencial, influencia o tipo de 

conteúdo que vai ser trabalhado com esse aluno, quais procedimentos devem 

ser adotados, decide a quantidade e aprofundamento dos temas que serão 

trabalhados e pode influenciar positiva ou negativamente no autoconceito que o 

aluno terá sobre si. 

Após conhecermos essas definições, podemos entender mais 

claramente, que termos usar quando encontrar crianças ou adolescentes que 

demonstrem indicações de habilidades superiores.  São pessoas com Altas 

Habilidades ou Superdotados, com isso cumpre destacar que, não 

necessariamente, a pessoa tenha que ter habilidades excepcionais, mas que 

demonstre possuir alto potencial a ser desenvolvido. Veremos mais adiante as 

características que demonstram esse alto potencial em uma ou mais áreas. 

 

 
 
 

1.1  CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS AOS PROFESSORES E GESTORES  

ACERCA DA ALTAS HABILIDADES E SUPERDOTAÇÃO 

 

          Alguns pesquisadores como Stenberg e Gardner (1997), se preocuparam 

com a questão da validade dos testes de QI para medir a inteligência no que se 

refere a, consideração de habilidades de resolução de problemas, criatividade, 

competência social, ajustamento geral e sucesso no ambiente de trabalho. 

Para esses pesquisadores, testes diferenciados devem ser aplicados de acordo 

com a habilidade de cada um. Vejamos um pouco sobre essas teorias 

apresentadas por Virgolim (2007). 

 

 

            

 

 

          Robert Sternberg (1996), reconhecido pesquisador da Universidade de 

Yale, foi quem desenvolveu essa teoria. Segundo Sternberg, o comportamento 

inteligente é muito amplo, para tanto os testes de QI não são válidos. Ele 

A Teoria Triádica de Inteligência 
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coloca que as pessoas podem ter três formas de inteligência, são elas: 

inteligência analítica, inteligência criativa e inteligência prática. Observe o 

quadro abaixo. A mesma pessoa pode possuir as três formas de inteligências, 

mas em intensidades diferentes.  

           

 

FORMAS DE 

INTELIGÊNCIA 

CARACTERÍSTICAS 

POSITIVAS 

DIFICULDADES 

 

 

 

Analítica 

Tira boas notas nos testes, 

aprende com facilidade, com 

pouca repetição. Analisa ideias, 

pensamentos e teorias com 

facilidade. É academicamente 

brilhante. 

Muitas vezes precisa de 

ideias novas e originais. 

Tem dificuldades em 

situações que exigem 

respostas diferentes e 

incomuns. 

 

 

 

Criativa 

Tem muita imaginação, cria 

ideias interessantes e diferentes 

na forma de escrever ou falar. É 

independente de pensamento e 

ideia. Vê humor em situações 

que nem sempre se percebe 

como tal. 

Nem sempre tem as 

melhores notas, nem se 

destaca em atividades 

acadêmicas. 

 

 

 

 

Prática 

Tem facilidade de se adaptar a 

ambientes diferentes para 

realizar uma atividade. Tem 

praticidade, executa tarefas com 

precisão. Com  a experiência 

suas habilidades se aperfeiçoam 

cada vez mais. Tem habilidade 

para lidar com pessoas e se 

adapta com facilidade a vida real. 

Desenvolve-se de acordo 

com a experiência e 

maturidade da pessoa 

durante sua vida. Quanto 

mais experiência de vida, 

mais sucesso. 

(Virgolim, 2007, p.53 e 54) 
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           Para Sternberg, o mundo atual apresenta situações cada vez mais 

diversificadas e isso exige diferentes tipos de inteligência, principalmente no 

mundo do trabalho, onde exige-se o uso das três inteligências. 

 

 

                             

 

 

 

         Howard Gardner(1994), neuropsicólogo da Universidade de Harvard, 

muito influenciado por Piaget, desenvolveu a Teoria das Inteligências Múltiplas. 

Essa teoria “(...) propõe a inteligência como habilidades que permitem ao 

indivíduo resolver problemas ou criar produtos que são importantes num 

determinado ambiente cultural ou na comunidade” (VIRGOLIM, 2007, p. 54). 

Para Gardner existem dois importantes fatores que influenciam o 

reconhecimento das inteligências, são eles: a criatividade e o contexto cultural 

aonde a pessoa vive, a partir desses dados avaliados é que se classificaria os 

tipos de inteligências. 

 Para desenvolver essa teoria segundo, VIRGOLIM (2007) Gardner fez 

um minucioso estudos com savants, autistas, crianças prodígios, pessoas com 

lesões cerebrais e em várias culturas, e chegou a conclusão que existem pelo 

menos oito inteligências: linguística, logicomatemática, cinestésica, espacial, 

musical, interpessoal, intrapessoal e naturalista, que correspondem a diferentes 

sistemas simbólicos. Em 1999, ele anunciou uma nova inteligência, a espiritual. 

          Essas inteligências podem se combinar para que a pessoa possa 

desenvolver seu papel na sociedade em maior ou menor grau. Acredita que as 

inteligências dependem de variáveis como o contexto onde a pessoa vive a 

cultura, a genética e das oportunidades de aprendizagem. 

 

 

 

 

 

A Teoria das Inteligências Múltiplas 
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AS MÚLTIPLAS INTELIGÊNCIAS NA PRÁTICA ESCOLAR 

 

 
INTELIGÊNCIA LINGÜÍSTICA: capacidade para pensar com palavras; usar a 

linguagem para expressar e avaliar significados complexos, quer oralmente 
(como o faz o contador de histórias, o orador ou o político), quer por escrito 
(como o poeta, o dramaturgo, o editor e o jornalista). Inclui a manipulação da 
sintaxe ou estrutura da linguagem, a semântica, ou os significados da 
linguagem, e os usos práticos da linguagem, como a retórica – usar a 
linguagem para convencer os outros; a meneumônica – usar a linguagem para 
lembrar informações; a explicação – usar a linguagem para informar; e a 
metalinguagem – usar a linguagem para falar sobre ela mesma. 
 
Pensam em: Gostam de: Precisam de: 

Palavras 
 
 

Ler, escrever, contar 
histórias, fazer jogos de 

palavras. 
 

Livros, materiais para 
escrever, papéis, 
diários, diálogos, 

discussões, 
debates, histórias. 

 
INTELIGÊNCIA LÓGICO-MATEMÁTICA: possibilita usar e avaliar relações 
abstratas, calcular, quantificar, considerar proposições e hipóteses e realizar 
operações matemáticas 
complexas (como o fazem os matemáticos, os analistas financeiros, 
contadores, engenheiros), para raciocinar bem (como os programadores de 
computador e cientistas). 
Inclui a sensibilidade a padrões de relacionamentos lógicos, funções, 
afirmações e proposições (causa-e-efeito; se... então), entre outras 
abstrações. Inclui processos como a 
categorização, classificação, inferência, generalização, cálculo e testagem de 
hipóteses. 
 

Pensam em: Gostam de: Precisam de: 

Raciocinando Experimentar, 
questionar, resolver 
problemas lógicos, 

calcular. 
 

Coisas para explorar e 
pensar, materiais 

científicos, 
manipulativos, visitas 

ao planetário e ao 
museu de ciências. 

 

 
INTELIGÊNCIA ESPACIAL: capacidade de perceber informações visuais ou 
espaciais (como o caçador e o guia), pensar de maneiras tridimensionais 
levando em consideração a relação entre cor, forma, linha, configuração e 
espaço (como o faz os pintores, arquitetos e escultores), transformar e 
modificar essas informações, e recriar imagens mesmo sem referência a um 
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estímulo físico original (como os navegadores e jogadores de xadrez). Não 
depende da sensação visual (cegos a utilizam). 
 

Pensam em: Gostam de: Precisam de: 

Imagens e figuras 
 

Planejar, desenhar, 
visualizar, rabiscar. 

 

Arte, LEGOs, vídeos, 
filmes, slides, jogos de 
imaginação, labirintos, 
quebra-cabeças, livros 

ilustrados, visitas a 
museus de arte. 

 

 
INTELIGÊNCIA CORPORAL-CINESTÉSICA: envolve o uso de todo o corpo 
ou partes do corpo para resolver problemas, criar produtos, expressar ideias e 
sentimentos (por exemplo, como o faz o ator, o mímico, o atleta e o 
dançarino). Inclui a coordenação entre sistemas neurais, musculares e 
perceptuais, permitindo a manipulação de objetos. 
 

Pensam: Gostam de: Precisam de: 

Por sensações 
somáticas 

Dançar, correr, pular, 
construir, tocar. 

 

Dramatização, teatro, 
movimento, coisas para 

construir, esportes e 
jogos de movimento, 
experiências táteis, 

aprendizagem prática. 
 

 
INTELIGÊNCIA MUSICAL: permite às pessoas criar, comunicar e 

compreender significados compostos por sons. Inclui: capacidade para o 
canto, melodia, tom, ritmo e timbre. Inclui a capacidade de perceber (como os 
aficionados por música e ouvintes sensíveis), discriminar (como os críticos 
musicais, os peritos em acústica, engenheiros de áudio, os fabricantes de 
instrumentos), transformar (como os compositores) e expressar (como os 
musicistas, instrumentistas e maestros). 
 

Pensam: Gostam de: Precisam de: 

Por ritmos e melodias Cantar, assobiar, 
cantarolar, batucar com 
as mãos e os pé, 
escutar. 

Tempo para cantar, idas 
a concertos, tocar 
música em casa e na 
escola, 
instrumentos. 
 

 
INTELIGÊNCIA INTERPESSOAL: é a capacidade de compreender as outras 
pessoas e interagir efetivamente com elas. Emprega capacidades centrais 
para reconhecer, compreender e fazer distinções entre sentimentos, crenças e 
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intenções dos outros, agir em função delas e moldá-las para seus objetivos. 
Presente em terapeutas, pais e 
professores bem-sucedidos, doadores, atores e políticos. 
 
Pensam em: Gostam de: Precisam de: 

Perceber o que os 
outros pensam. 

 

Liderar, organizar, 
relacionar-se, 

manipular, mediar, fazer 
festa. 

 

Amigos, jogos de grupo, 
reuniões sociais, 

eventos comunitários, 
clubes, 

mentores/aprendizados. 
 

 
INTELIGÊNCIA INTRAPESSOAL: dependem de processos centrais que 
permitem às pessoas diferenciar os próprios sentimentos, intenções e 
motivações, construir uma percepção acurada de si mesmo e usar este 
conhecimento no planejamento e direcionamento da sua vida, e para tomar 
boas decisões. Pode –se apresentar nas pessoas mais velhas (sabedoria), 
romancistas, em relatos introspectivos, teólogos, psicólogos e filósofos.     
 
Pensam em: Gostam de: Precisam de: 

Relação às suas 
necessidades, 

sentimentos e objetivos. 
 

Estabelecer objetivos, 
meditar, sonhar, 
planejar, refletir. 

 

Lugares secretos, tempo 
sozinhas, projetos e 

escolhas no seu ritmo 
pessoal. 

 

 
INTELIGÊNCIA NATURALÍSTICA: capacidade de reconhecer e classificar os 
sistemas naturais, como a flora e fauna, assim como os sistemas criados pelo 
homem, reconhecendo padrões em um estímulo. Por exemplo, reconhecer 
problemas de mecânica em um carro pelo seu barulho, detectar um novo 
padrão em um experimento científico, o discernimento de um estilo artístico, a 
distinção de membros entre espécies etc. Alguns indivíduos com forte 
inteligência naturalista são fazendeiros, botânicos, caçadores, ecologista e 
paisagistas. 
 

Pensam : Gostam de: Precisam de: 

Por meio da natureza e 
das formas naturais 

Brincar com animais de 
estimação, cuidar do 
jardim, investigar a 

natureza, criar animais, 
cuidar do planeta Terra. 

 

Acesso à natureza, 
oportunidade para 

interagir com animais, 
Instrumentos  para 

investigar a natureza 
(como lupas e 

binóculos) 
 

Fonte: (Armstrong, 2001, apud  Virgolim, 2007, p.55 e56) 
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Segundo, Nicoloso e Freitas (2002), Joseph Renzulli psicólogo 

educacional americano nascido 1936, membro da Associação Americana de 

Psicologia, reconhecido pesquisador do Centro Nacional de Pesquisa sobre 

Superdotados e Talentosos da Universidade de Connecticut, Estados Unidos. 

Desenvolveu a “Teoria dos Três Anéis” que trouxe uma nova concepção de 

Altas Habilidades/Superdotação, desenvolveu uma “Escola Modelo de 

Enriquecimento” para o atendimento das crianças dentro da própria escola. 

Centrou suas pesquisas na identificação e desenvolvimento da criatividade e 

talentos dos jovens, também em modelos organizacionais e estratégias 

curriculares para melhorar a escola como um todo.  

Segundo Renzulli (1986), existe um conjunto de características comuns 

às pessoas reconhecidas através da história como superdotadas que são: 

habilidade acima da média em alguma área do conhecimento: 

 

[…]engloba a habilidade geral e a específica. A habilidade geral 
consiste na capacidade de utilizar o pensamento abstrato ao 
processar informações e de integrar experiências que resultem em 
respostas apropriadas e adaptáveis a nova situações. Habilidades 
específicas consistem na habilidade de aplicar várias combinações 
das habilidades gerais a uma ou mais áreas especializadas do 
conhecimento ou do desempenho humano (VIRGOLIM, 2007,p.36) 

 

Envolvimento com a tarefa ou com a atividade que se identifica: quando 

o indivíduo usa grande parte do seu tempo relacionado ao seu interesse. Como 

se vivesse em função desse interesse. VIRGOLIM (2007) , traduz como 

paciencia, perseverança. E o terceiro é a criatividade, que segundo o autor não 

pode ser totalmente medido, por isso faz–se necessário analisar seus feitos, 

relato de outras pessoas, colegas e professores. 

 Conforme a teoria de RENZULLI (1986) para que a pessoa seja 

reconhecida com Altas Habilidades/Superdotação, ela teria estes três conjuntos 

de traços em interação constante, como mostra o quadro abaixo. 

    TEORIA DOS TRÊS ANEIS 
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MODELO DE TRÊS ANÉIS 

                                                                                                                            RENZULLI & REIS 1997 

 

Renzulli afirma, ainda, que os superdotados não apresentam os traços 

desenvolvidos igualmente, mas, quanto mais oportunidade lhes for dada para 

se desenvolverem, maior as chances de alcançar a plenitude do seu potencial. 

Em relação a este Modelo dos Três Anéis, é importante entender que nenhuma 

das áreas apontada é mais importante que a outra, e nem todos, 

necessariamente, estarão presentes ao mesmo tempo, ou na mesma 

intensidade, para que o comportamento de superdotação apareça. Isso quer 

dizer que ao avaliar uma criança, pelo menos um desses traços deve estar 

presente em um nível bem marcante, os outros aparecerão quando o mesmo 

estiver engajado em programas para desenvolver suas habilidades. 

Tanto as pessoas precoces, prodígios ou gênio e mesmos outros com 

habilidades menos aparente podem ser consideradas com Altas Habilidades 

/Superdotação. Virgolim, (1997) cita Alencar e Fleith (2001) para os quais a 

superdotação pode se dar em diversas áreas do conhecimento humano 

(intelectual, social, artística etc.), num continuum de habilidades. Nesse 

sentido, Virgolim continua a afirmar que,   

 

(...) enquanto algumas pessoas demonstram um talento 
significativamente superior à população geral em algum campo, 
outras demonstram um talento menor, neste mesmo continuum de 
habilidades, mas o suficiente para destacá-las ao serem comparadas 
com a população geral (VIRGOLIM, 1997, p.28). 
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Para Renzulli (1986) a superdotação é influenciada por fatores genéticos 

próprios de cada indivíduo como: autoestima elevada, coragem, alta motivação, 

persistência. Também por fatores ambientais como: personalidade e nível 

educacional dos pais, oportunidades diversificadas, estímulos pelo interesse 

desde muito cedo e outros tantos. Renzulli ainda acredita que, a superdotação 

aflui e submerge em diferentes épocas e circunstâncias da vida da pessoa. 

Tudo isso é contra um mito de que a superdotação acontece desde o 

nascimento até o fim da vida. 

 

As pessoas que marcaram a história por suas contribuições ao 
conhecimento e à cultura não são lembradas pelas notas que 
obtiveram na escola ou pela quantidade de informações que 
conseguiram memorizar, mas sim pela qualidade de suas 
contribuições criativas, expressas em concertos, ensaios, filmes, 
descobertas científicas, etc. (RENZULLI E REIS, 1985, p. 12) 
 
 

As ideias de Renzulli  nos auxiliam a pensar o quão limitados somos no 

que se refere aos conhecimentos sobre a aprendizagem humana, prova disso, 

é o fato de comumente nos centrarmos, na escola, em crianças com 

dificuldades sem sequer perceber que possa haver pessoas com 

aprendizagem acima das expectativas escolares. Com isso o autor nos instiga 

a pensar sobre essa perspectiva, antes de colocarmos nossos preconceitos e 

mitos ao perceber um aluno com Altas Habilidades/Superdotação. 

Os teóricos no assunto alertam para a questão da potencialidade 

apresentada na Teoria dos Três Anéis. Renzulli (1986) coloca que quando há 

alta motivação para fazer determinada atividade, mesmo que anteriormente o 

aluno não há tenha demonstrado, poderá leva-lo a desenvolver a persistência, 

autoconfiança e determinação, que poderão torna-lo um adulto produtivo. Isso 

quer dizer que quando o professor consegue uma alta motivação para seus  

alunos, ele estará contribuindo para o desenvolvimento do potencial de cada 

um no seu próprio ritmo, ou seja, todos que estiverem altamente motivados irão 

além do esperado. 

Existem pessoas que descobriram mais tarde na vida possuírem altas 

habilidades como Darwin por exemplo, Virgolim (2007). Segundo Gubbins 
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(2005) o desenvolvimento das potencialidades pode-se dar em diferentes 

momentos da vida. Para algumas pessoas aparece de maneira marcante e não 

se tem dúvida, pois demonstra altas habilidades se comparado com crianças 

da sua idade ou até mais velhas. Outras pessoas, a superdotação pode 

aparecer no estágio inicial de desenvolvimento de seus talentos, necessitando 

de atenção especial e encorajamento para se desenvolver plenamente. Ou 

ainda pessoas que estão em estágio latente, tem o potencial, mas não 

desenvolveu, ou por falta de experiências ou oportunidades para que se 

desenvolva. 

Em contrapartida, Galbraith & Delisle (1996)  fazem o alerta no caso da 

pessoa com Altas Habilidades/Superdotação, se não tiver o incentivo para 

desenvolver seu potencial com experiências de aprendizagem enriquecedoras, 

falta de reconhecimento das suas capacidades e potencialidades, poderá 

deixar de usá-las e acabar em consequente estagnação pelo desuso. 
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UNIDADE 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. MITOS E PRECONCEITOS RELACIONADOS À ALTAS 

HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO 

 

Os principais responsáveis pelos prejuízos que afetam as pessoas com 

Altas Habilidades/Superdotação e consequentemente, a falta de 

reconhecimento e atendimento dos mesmos são as crenças e mitos que os 

rodeiam. 

Alguns mitos e crenças são decorrentes de características próprias das 

Altas Habilidades, outros, de preconceitos socioculturais e/ou ideológicos e 

mesmo da própria desinformação sobre as Altas Habilidades/Superdotação. 

Eles atrapalham grandemente a formação de uma identidade própria de 

educandos com Altas Habilidades/Superdotação e apresentam características 

distorcidas ou negativas dessas pessoas. Mahoney (1998, p. 223) refere que 

“as pessoas que não sentem sua superdotação como válida, podem sofrer 
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desde problemas de autoestima até de baixo autoconceito”, o que se parcebe é 

que poucos adultos assumem a condição de ter indicadores de Altas 

Habilidades.  

Segundo experiência vivenciada por Pérez (2003) em palestras e 

seminários, quando pergunta se alguém do público tem um familiar com Altas 

Habilidades/Superdotação, poucos levantam a mão e quando questionados 

sobre quem tem indicação de altas habilidades, nenhuma mão se levanta. Esse 

tipo de comportamento parece mostrar a negatividade das altas habilidades. As 

estatísticas que o próprio Ministério de Educação veicula, mostram que, nos 

órgãos encarregados de elaborar os levantamentos estatísticos, ainda não há 

uma compreensão ou inexistem elementos para identificar estas pessoas. 

Os mitos e crenças, segundo análises de Pérez (2003) que colocam 

dificuldades de aceitar a diversidade e singularidade de um atendimento 

individual sobre as pessoas com Altas Habilidades/Superdotação, são 

responsáveis pela sua invisibilidade, quer nas políticas públicas e no discurso 

oficial, quer na escassez de publicações no Brasil, e no pouco atendimento que 

se dá a essa população. 

As causas dos mitos que assombram as Altas Habilidades/Superdotação 

estão relacionadas à dubiedade das informações sobre eles na sociedade. 

Extremiana (2000) aponta algumas delas como: o próprio termo Altas 

Habilidades/Superdotação, Talentos, que não tem um conceito universal; a 

falta de conhecimento de suas características; confusão com outros termos 

como genialidade, prodígio, a associação com o alto desempenho acadêmico 

tentando provar a raridade de sua incidência. 

Historicamente, quando o ser humano não consegue explicar ou 

compreender pessoas reais que a lógica humana não explica, surge o medo do 

novo, e, é nesse momento em que surgem os mitos, na tentativa de explicar o 

que não se conhece. Desde o Renascimento, segundo Pérez (2003), os gênios 

da época já eram alvo dos mitos que a sociedade criava para essas pessoas 

por sentirem inveja e, consequentemente, tentar agredi-los, não reconhecendo 

a necessidade de suas reais desvantagens. As pessoas com Altas 

Habilidades/Superdotação são rodeadas por inverdades que ofuscam suas 

necessidades, seu atendimento, inclusive questiona-se essa necessidade. 
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Mitos são apresentados por vários autores, Pérez (2003) propõe sete 

categorias de mitos. 

 
   Vejamos alguns mitos a partir das categorias apresentadas: 

 

 

 

                                       1.1  Mitos sobre Constituição                   

 

 

 

        Que vinculam características e origens; 
 

1) As Altas Habilidades são uma característica exclusivamente genética. 

(Extremiana, 2000; Winner, 1998). Esse pensamento é defendido pelos 

adeptos às teorias geneticistas ou inatistas, ou seja a pessoa herda 

hereditariamente essa característica. A ciência ainda não consegui provar essa 

tese, sabe-se apenas que existe sim uma carga hereditária. Mas, hoje em dia a 

ideia da influência do meio sobre o desenvolvimento da inteligência está bem 

aceito pelos pesquisadores. 

2) As Altas Habilidades são uma característica que depende 

exclusivamente do estímulo ambiental (Extremiana, 2000; Winner, 1998). 

Esse mito é exatamente o contrário do primeiro, ou seja, o ambiente é o único 

responsável pelo desenvolvimento da inteligência. Essa é uma ideia dos 

comportamentalistas (estímulo – resposta), que também não tem comprovação 

científica. As pesquisas mostram que as duas são importantes, pois por 

exemplo, se a pessoa nasce com essas habilidades mas o meio não ajudar a 

desenvolver, essa tende a desaparecer. 

3) Pais organizadores (condutores) (Extremiana, 2000; Winner, 1998). É 

comum se deduzir que as crianças possuem altas habilidades porque seus pais 

a treinam e exigem o máximo delas. Normalmente as crianças com altas 

habilidades é que acabam exigindo, forçando uma situação onde os pais 
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procuram maneiras para satisfazê-los. Ou as vezes os pais colocam essas 

crianças em situações de grande  exposição, exigências, provocando 

problemas emocionais. 

 4) A pessoa com altas habilidades é egoísta e solitária (Winner, 1998; 

Sánchez; Costa, 2000).Todo ser humano possui essas características mais ou 

menos intensas independente de ter ou não altas habilidades. Muitas vezes a 

pessoa com altas habilidades prefere trabalhar sozinha porque sua forma de 

pensar  ou seus interesses são muito diferente dos demais, dificultando o 

trabalho em grupo. Porem, muitas pessoas com altas habilidades/superdotação 

tem grande facilidade em trabalhar em grupos, são líderes, muitos 

preocupados com os problemas sociais do mundo. 

 5) O aluno com altas habilidades é “metido”, “sabichão”, “exibido”, 

“nerd”, “CDF” (Winner, 1998; Sanchez; Costa, 2000). A vontade de aprender 

mais e mais sobre assuntos de seu interesse, faz com que estes alunos se 

aprofundem nesses temas de tal forma que quando surge esses assuntos em 

sala muitas vezes ele tem mais informações até do que o próprio professor. Ou 

mesmo quando quer saber mais e não para de perguntar, tonando-se assim 

inconveniente para o professor e para os colegas, é quando são chamados 

pejorativamente por esses nomes. 

 6) As pessoas com altas habilidades são fisicamente frágeis, socialmente 

ineptas e com interesses estreitos (Alencar; FLEITH, 2001; Hallahan & 

Kauffman, 1994, apud Extremiana, 2000; Gerson; Carracedo, 1996).As 

características físicas ou de personalidade variam de pessoa para pessoa 

independente de ter altas Habilidades/Superdotação ou não. Essas 

características são geralmente o estereótipo passado pela mídia. Não existe 

nenhuma relação com o real.      
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       1.2  Mitos sobre Distribuição                

              

 

         Que dão direito por lei as distribuições específicas às Altas 

Habilidades/Superdotação;                                                                                                                                              

1) Todos temos Altas Habilidades, basta estimulá-las e poderemos 

“fabricar” uma pessoa com altas habilidades (GERSON; CARRACEDO, 

1996). Podemos melhorar o desempenho de uma pessoa através de várias 

fórmulas, mas não se cria indicadores de Altas Habilidades/Superdotação em 

quem não  as possui. 

2) A incidência das Altas Habilidades na população é muito pequena 

(ALENCAR; FLEITH, 2001; EXTREMIANA, 2000). Depende da definição do 

que vem a ser Altas habilidades/Superdotação a porcentagem pode variar de 

1% a 20%. Apesar da Organização Mundial da Saúde (OMS) estimar que só 

3,5 a 5% da população geral são portadores de altas 

Habilidades/Superdotação, estudo de Prevalência realizado pela Associação 

Brasileira para Superdotados – seção RS (ABSD-RS, 2001) em escolas 

públicas e privadas da Região Metropolitana de Porto Alegre apontou 7,78% de 

alunos com indicadores de Altas Habilidades/Superdotação. O número de 

pessoas com indicadores de Altas Habilidades no mundo é de 

aproximadamente 210 milhões, só ai já ultrapassa a população total do Brasil. 

Levando-se em conta apenas os escores do QI é pouco, mas quando levamos 

em consideração outros instrumentos para avaliação de Altas 

Habilidades/Superdotação esse número aumenta grandemente. 

3) Existem mais homens do que mulheres com altas habilidades. 

(COLMENARES apud BRAVO, 1997, p. 117). Essa afirmativa não tem 

comprovação científica, o que se percebe é que vários  fatores influenciam a 

aparente minoria feminina como:  a falta de modelos femininos em áreas 

predominantemente masculinos; a falta de motivação para o sucesso entre 
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mulheres; baixa auto-estima feminina; maiores dificuldades de identificação (já 

que elas preferem ocultar seus talentos); entre outras. 

4) As portadores de Altas Habilidades/Superdotação provêm de classes 

socioeconômicas privilegiadas. A Organização Mundial de Saúde esclarece 

que o levantamento realizado por eles não teve diferenciação alguma entre 

raça, cultura ou diferença sócio-econômica. As classes sociais mais 

privilegiadas aparecem mais  devido a oportunidades  de desenvolvimento 

vivenciadas por essas pessoas. 

 

                                          1.3  Mitos sobre a Identificação 

 

 

    Que buscam omitir ou justificar a desnecessidade desta identidade; 

1) A identificação fomenta a rotulação. É uma forma  de negar o direito ao 

atendimento especializado, quando que para portadores de deficiência a 

reação é de pena, dando-lhe esse direito, para o portador de Altas 

Habilidades/Superdotação volta-se ao mito “não precisa ser identificado porque 

já tem a vantagem de ser mais inteligente”. 

2) Não se deve identificar a PAH. Se não identificar, não serão criadas 

políticas públicas para o atendimento das suas necessidades. Somente assim 

poderemos diferenciar as estratégias de atendimento que devem ser usadas e 

estruturar os recursos que terão que ser disponibilizados para esse fim. Esse é 

um preconceito político-ideológico. 

3) Não se deve comunicar à criança que ela tem altas habilidades 

(ALENCAR; FLEITH, 2001). Em geral a própria crianças se reconhece como 

diferente, mesmo muitas vezes não entendendo o por que. Adolescentes e 

adultos  percebem bem essa diferença, nem sempre positivamente e se a 
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escola e a sociedade não reconhecer essas habilidades, ele se sentirá mais 

discriminado e diferente. 

 

                                         1.4   Mitos sobre Níveis ou  
                                              Graus de Inteligência 

 

 

Originados de equívocos sobre este conceito; 

1) Altas Habilidades/Superdotação é apenas aquela que tem um QI 

excepcional (Extremiana, 2000; Winner, 1998). Como  já comentamos sobre a 

validade dos testes de QI e veremos mais a frente mais profundamente, esses 

testes não são indicadores absolutos. Esse tipo de teste foi usado para medir o 

desempenho de pessoas brancas, da classe média de países desenvolvidos 

com determinados fins. O que não é o nosso caso. 

2) Pessoa talentosa, mas não com altas habilidades (COSTA, 2000; 

Extremiana, 2000; Winner, 1998). Estudos Núcleo de Atendimento à Pessoa 

com Altas Habilidades da FADERS (Porto Alegre-RS), seguindo a indicação de 

Renzulli (1986) para comportamentos de superdotação, mostram que 

capacidade acima da média, envolvimento com a tarefa e criatividade – estão 

presentes com intensidade, frequência e duração, também nas pessoas com 

Altas Habilidades/Superdotação em outras áreas, onde o quesito QI elevado ou 

habilidade intelectual não aparece. 

3) As pessoas inteligentes também são criativas, na mesma proporção 

(EXTREMIANA, 2000; GERSON; CARRACEDO, 1996; WINNER, 1998). A 

criatividade está presente nas pessoas inteligentes mas não na mesma 

proporção inteligência – criatividade. Quem tem facilidade para dedecorar nem 

sempre tem habilidade de criar algo novo, inédito. 
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                                      1.6 Mitos sobre Desempenho 

 

 

  Que repassam expectativas e responsabilidades descabidas e irreais; 

1) A pessoa com altas habilidades se destaca em todas as áreas de 

desenvolvimento humano. Superdotação Global (Alencar; FLEITH, 2001; 

Extremiana, 2000; Winner, 1998). Podemos dizer que esse mito é um dos mais 

comuns, onde se espera inteligência intelectual, emocional e comportamental, 

na mesma proporção, o que não ocorre. Às vezes a pessoa demonstra 

imaturidade, falta de atenção ou de adaptação, e quando isso ocorre, ele já é 

descartado como superdotado. Em geral, nas crianças com AHs, há um 

assincronismo entre o desenvolvimento específico na área de destaque 

(superior ao nível esperado para seus pares) e o desenvolvimento emocional 

(muitas vezes aquém do esperado para a idade). 

2) A PAH se destaca em todas as áreas do currículo escolar, tem que ter 

boas notas. É o aluno nota 10 em tudo (ALENCAR; FLEITH, 2001; 

EXTREMIANA, 2000; WINNER, 1998). Este mito dá grande importância ao 

desempenho acadêmico, não valorizando as outras áreas que o aluno possa 

ter Altas Habilidades/Superdotação. Se tira notas baixas, tanto o aluno quanto 

os pais são questionados sobre a real condição do aluno. Atualmente 

pesquisadores têm estudado sobre alunos com Altas 

Habilidades/Superdotação com baixo rendimento pela freqüência com que esta 

situação é verificada. 
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                                      1.7   Mitos sobre Conseqüências 

 

 

 

  Que associam características de ordem psicológica ou de personalidade não 

vinculadas a este comportamento; 

1)A PAH desenvolve doenças mentais, desajustamento social e 

instabilidade emocional (ALENCAR; FLEITH, 2001; EXTREMIANA, 2000; 

GERSON; CARRACEDO, 1996). 

Para algumas pessoas como artistas, músicos e cientistas foi percebido um 

período de instabilidade mental ou psicose, mas apesar disso  e não por essa 

razão, essas pessoas conseguiram desenvolver grandes feitos. O cinema 

contribui também para fortalecer esse mito com filmes como: “Gênio 

Indomável” e “Mente Brilhante”.  Não foi comprovado que doenças mentais 

estão relacionadas ao fato de se ter Altas habilidades/Superdotação, mas sim 

por fatores como problemas familiares ou psicológicos não saudáveis. Pardo 

(1994, p. 19) constatou que “nas décadas passadas, o índice de suicídios entre 

crianças excepcionais aumentou em 250%” e que “boa parte das tentativas de 

suicídio ocorre entre jovens muito criativos, com grande desempenho 

acadêmico e que freqüentam as melhores instituições educativas”. Isso mostra 

a grande necessidade de pesquisas mais aprofundadas sobre o assunto, para 

verificar se isso acontece por ser adolescentes ou por ser superdotados. 

2) O QI se mantém estável durante toda a vida (GERSON; CARRACEDO, 

1996). Discutiremos profundamente mais à frente sobre os testes de QI, mas 

no momento nos restringiremos a dizer que esses testes são bastante 

duvidosos porque dependem de várias condições tanto de quem aplica como 

de quem é testado como: são falíveis e parciais, portanto sujeitos a influências 

internas e externas, pode variar em diferentes épocas da vida. 
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3) Crianças com altas habilidades serão adultos eminentes (ALENCAR; 

FLEITH, 2001; EXTREMIANA, 2000; WINNER, 1998).  Nem sempre. Depende 

muito das oportunidades para desenvolver as Altas Habilidades/Superdotação. 

 4) Tudo é fácil para os Portadores de Altas Habilidades/Superdotação 

(COSTA, 2000; EXTREMIANA, 2000). Partindo do pressuposto de que nas 

Altas Habilidades/Superdotação a pessoa apresenta maior facilidade apenas 

em algumas áreas e não em todas, que nem todos têm as mesmas 

oportunidades de desenvolver suas habilidades, e que são cobrados também 

em habilidades que não dominam, esse mito simplifica muito pressupondo que 

não é preciso fazer esforços nem buscar soluções.. 

5) As pessoas com altas habilidades se auto educam, não precisam de 

ninguém (ALENCAR; FLEITH, 2001; EXTREMIANA, 2000; GERSON; 

CARRACEDO, 1996). Segundo Vygotski, o que torna-nos humanos é a 

vivencia cultural, e a aprendizagem se dá através da mediação do 

conhecimento. Bernardes, Asbahr.(2007). Todo ser humano necessita de 

mediação para aprendizagem, com Altas Habilidades/Superdotação não é 

diferente. 

 

                                           1.8   Mitos sobre o Atendimento 

 

 

 

São a causa da precariedade ou ausência de atendimento. 

1)As pessoas com altas habilidades não precisam de atendimento 

educacional especial (EXTREMIANA, 2000).  A legislação brasileira incluiu 

Altas Habilidades/Superdotação na educação especial exatamente pela 

necessidade que existe. Se nossas escolas suprissem as necessidades dos 

mesmos, como muitas vezes ocorre em países desenvolvidos quando o aluno 

apresenta grande habilidade acadêmica, isso não seria necessário. Mesmo 
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assim outras habilidades como cinestésica ou artística necessitam de 

atendimento fora da escola. 

2)O atendimento especial fomenta a criação de uma elite (EXTREMIANA, 

2000). Isso pode ocorrer quando esses alunos são realmente separados para 

esse fim. No caso da nossa educação, essa segregação é descartada, pois 

atendimento especial significa inclusão social de todas as pessoas com 

necessidades educacionais especiais, e exige serviços educacionais 

diferenciados que lhes permitam converter-se em cidadãos felizes e realizados.  

3) A aceleração é a abordagem de atendimento mais correta para os 

alunos com altas habilidades. É previsto esse tipo de atendimento ao aluno 

com Altas Habilidades/Superdotação e ocorre muito nos países desenvolvidos, 

mas como já vimos esse tipo de atendimento não leva em conta o 

amadurecimento social e emocional e todas as consequências que isso pode 

acarretar ao aluno. Nosso sistema educacional não está preparado para tal, se 

essa alternativa for escolhida é preciso ser cuidadosamente acompanhada por 

uma equipe multidisciplinar, é preciso levar em consideração a vontade do 

aluno e da família, e também, a possibilidade de reversão se a criança não se 

adequar ao processo, mas nossa legislação não prevê essa hipótese.  

4) Não se deve incentivar o agrupamento de pessoas com altas 

habilidades. O agrupamento eventual é importante para poder conhecer 

outros iguais e construir e reforçar a sua identidade. Mas deve-se lembrar 

sempre do que é inclusão. 

           Para que esses mitos e preconceitos sejam eliminados é preciso 

mudança de atitude da nossa sociedade em geral, iniciando com a aceitação 

de todas as diferenças, maior sensibilização sobre o tema de Altas 

Habilidades/Superdotação, com conteúdos curriculares nos cursos de nível 

médio e superior e a formação continuada dos professores, assim como com o 

incentivo à pesquisa e publicações nesta área. Além disso, é importante 

destacar a necessidade de vontade política em implementar políticas que 

atendam as necessidades desta população e seus familiares, pois,  
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Entender e aceitar as particularidades de todas as pessoas como 
direito à singularidade passa por um profundo desejo de conhecer o 
ser humano. O próximo e nós mesmos; os conceitos, pré-conceitos e 
preconceitos que formamos - dos outros e de nós mesmos; das 
diferenças, que podem ser representadas como vantagens ou 
desvantagens - para os outros e para nós mesmos - e que somente 
serão transformadas em aspectos positivos da diversidade humana - 
possível, factível e real quando apagarmos da nossa mente a ideia de 
normalidade associada ao ideal de uma perfeição e uma 
homogeneidade que nunca existiram e talvez nunca existirão 
(PÉREZ, 2003, p.11). 

  

  Segundo Pérez (2002), as diferenças enriquecem as relações entre os 

seres humanos. Precisamos ver as reais necessidades dos alunos de Altas 

Habilidades/Superdotação, aumentar a produção científica e os pesquisadores 

para que existam mais espaços, investimentos para essas pessoas se 

desenvolverem plenamente. Também é preciso que esses alunos se 

reconheçam e se aceitem como diferentes e permitam o crescimento do seu 

potencial.  
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                        UNIDADE 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A RELAÇÃO QI E A APRENDIZAGEM: TEORIAS E CONCEPÇOES 

 

Segundo, Carraher (1989), Gould (1991); Alfred Binet, diretor do 

laboratório de psicologia de Sorbone, França foi o criador do primeiro teste de 

inteligência, solicitação do governo francês. Consistia em um instrumento com 

tarefas breves, relacionadas a problemas da vida cotidiana, a fim de identificar 

crianças que necessitavam de uma educação diferenciada. Os autores 

esclarecem que Binet não era favorável a crença da inteligência inata, nem que 

seu teste de Quociente da Inteligência (QI) fosse usado como recurso geral 

para classificação de alunos. Após sua morte em 1911, americanos 

hereditaristas, distorceram as instruções de Binet e transformaram sua escala 

em um formulário aplicado à todas as crianças para classifica-las de acordo 

com o QI inato (Gould, 1991).  

Os testes de QI para medir a inteligência, geralmente são um conjunto 

de tarefas escritas e verbais que exigem certos tipos de comportamentos ou 



51 

 

respostas, para verificação das habilidades do indivíduo e sua relação com o 

meio. Os testes de inteligência são uma amostra comportamental, diante de um 

conjunto de tarefas, influenciável por situações ambientais diversas como: a 

história de vida, aprendizagens anteriores e habilidades acadêmicas. Em nossa 

cultura, acredita-se que os testes padronizados de inteligência são capazes de 

identificar o sucesso ou fracasso dos alunos.  

Bima (1982) e Oliveira (1986) realizaram estudos que mostram a 

correlações entre pré-requisitos, nível intelectual e aprendizagem de leitura. 

Outros autores questionam ainda a questão da preditividade dos testes nos 

meios educacionais como Carraher & Rego, 1984; Cohen & Filipczak, 1971; 

Gatti, Patto, Costa, Kopit & Almeida, 1981; Rodrigues, 1995, em seus estudos 

enfatizam a ideia de não existir uma capacidade de previsão das dificuldades 

de aprendizagem em função de baixos escores de QI, resultados de testes de 

inteligência. 

Segundo Moysés e Collares (1997), a própria concepção dos testes 

padronizados como: a crença na possibilidade de se avaliar o potencial 

intelectual de uma pessoa, traz alguns equívocos. Uma atividade é ensinada, 

estimulada, quando é valorizada no grupo social, quando se integram ao 

conjunto de valores sociais, históricos, culturais, políticos de um determinado 

grupo. Os valores de classe, são exemplos de que o caráter ideológico dos 

testes revela-se, pela constatação, de que as preferências sempre recaem 

sobre as formas de expressão encontradas nas classes sociais privilegiadas.  

Conforme analisa Moysés e Collares (1997), os testes de QI 

fundamentam-se na concepção de que existe uma porta de acesso ao 

potencial das pessoas, sua inteligência, independente do momento que a 

pessoa está vivendo, suas experiências de vida, suas vivencias, o estresse da 

própria avaliação entre outros.  

 A ideia de QI está muito relacionada a outros conceitos até aqui não 

explorados mas, para facilitar o entendimento da implicação do QI na 

classificação das pessoas, é pertinente pensarmos de onde vem a tendência à 

classificação através dos testes de inteligência ou quociente de inteligência 

(QI), eles veem de pesquisadores que acreditam no determinismo biológico, no 
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eugenismo. Mas o que significa determinismo biológico? E eugenismo? 

Segundo o dicionário Online em Português: 

 

Determinismo: é “princípio segundo qual todo fato tem uma causa e, 

nas mesmas condições, as mesmas causas produzem os mesmos 
fatos, o que implica a existência de leis específicas que regem fatos e 
causas”. 

 

Segundo o dicionário informal, biológico quer dizer: “1. Relativo aos 

seres vivos; 2 .Com ligação genética; 3. Produzido naturalmente, sem 

químicos”. 

Então, determinismo biológico procura explicar todas as coisas que 

saem do normal ou que não são aceitas biologicamente. Exemplo: a 

criminalidade é uma disfunção biológica, dificuldades de aprendizagem, 

pobreza, delinquência, etc. Tudo tem uma explicação biológica, ou seja, o 

sujeito é o próprio culpado do “problema” e não a sociedade, a circunstância, o 

meio.  

 Vejamos agora o significado de Eugenismo: “Ciência que estuda as 

condições favoráveis à manutenção e preservação da qualidade da espécie 

humana”.Teoria social baseada nesta ciência: Eugenia. (Dicionário online em 

Português).  

 

Teoria da Eugenia 

 

 

 

 

 

 

  Gould, (1999) em seu livro “A Falsa Medida do Homem”, apresenta 

uma análise sobre o determinismo biológico e seus métodos, onde foram 

apresentados vários estudos com a tentativa de comprovar a inferioridade da 

mulher, da criança, do negro, e das classes desfavorecidas, usando a 

classificação hierárquica dos grupos humanos e algumas teorias racistas 

relacionadas a superioridade do homem branco ocidental. 

Essa teoria defende a preservação das raças mais 

fortes, dos mais inteligentes, dos que possuem 

melhores condições, entre outras. 
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Autores que defendem a determinação genética da inteligência parecem 

não levar em conta o fato de o pensamento estar intimamente ligado à ação, e 

que assim como o conhecimento científico, seu crescimento, desenvolvimento, 

está definido ou limitado pelas necessidades e possibilidades do momento 

histórico vivido de forma concreta. 

 

Assim, pode-se imaginar que, para a humanidade em geral, exista um 
máximo de desenvolvimento intelectual que pode ser atingido, porém 
um máximo que é determinado pelas condições concretas daquela 
sociedade, em termos históricos, culturais e do próprio grau de 
desenvolvimento intelectual. Um máximo possível que é determinado, 
em última instância, pelo modo de produção. Assim, a cada momento 
histórico, o máximo possível de inteligência que pode ser 
desenvolvido seria necessariamente menor que o máximo possível 
do momento subseqüente. O próprio avanço do pensamento, do 
conhecimento coloca novas possibilidades, derruba limites 
anteriormente postos ao desenvolvimento intelectual (MOYSÉS e 
COLLARES, 1997,p. 4). 
 
 

A preocupação principal de análise do homem sobre o seu 

desenvolvimento, deveria ser a superação das barreiras impostas cultural e 

politicamente, buscando novas formas de enfrentamento e superação, e não as 

diferenças entre umas e outras, justificando assim as desigualdades sociais. 

A biologia, mais especificamente, a genética procura naturalizar a 

desigualdade impostas aos homens com a discriminação racial, social ou de 

gênero disfarçada pelo conhecimento científico baseados nos pressupostos da 

teoria darwinista – a seleção natural, o evolucionismo tentando justificar a 

discriminação entre os homens, o que foi chamado por alguns teóricos como 

de “darwinismo social”, uma forma ideológica de pensar a partir da teoria 

darwinista.  

 MOYSÉS e COLLARES, (1997) analisam as ideias de Francis Galton 

(1822-1911), cientista inglês e o idealizador dos testes de inteligência, que 

estudou a hereditariedade dos atributos físicos e mentais com o objetivo de 

melhorar a espécie humana, também considerado o pai do eugenismo. Tinha 

por objetivo a seleção dos mais capazes para o aprimoramento da espécie 

humana; primo de Darwin, Galton é considerado um dos criadores 

do darwinismo social e até hoje os testes de inteligência fundamentam-se no 

eugenismo e no social-darwinismo. Quando se procura justificativas para 
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assumir as expressões das classes sociais privilegiadas como superiores, na 

verdade o que se está assumindo é uma concepção de sociedade, de homem, 

baseada na desigualdade e no poder em que alguns seres humanos, algumas 

raças são melhores e superiores a  outras. 

São esses tipos de preceitos que embasam a elaboração de 

instrumentos que se diz neutro, objetivo e, portanto, aplicável a qualquer ser 

humano, em qualquer lugar do planeta, em qualquer tempo e sociedade. Na 

verdade esses testes estão sempre permeados dos valores dos grupos sociais 

dominantes. 

 Segundo a Organização Mundial de Saúde, a população brasileira têm 

entre 3 a 5% de pessoas portadoras de Altas Habilidades/Superdotação. Deve-

se ressaltar que essa porcentagem estabelecida pela OMS, engloba apenas as 

pessoas identificadas através dos testes de QI, com escores acima de 140.  

 

Os testes de QI medem uma estreita gama de habilidades humanas, 
principalmente facilidade com linguagem e número. Há poucas 
evidências de que a superdotação em áreas não acadêmicas, como 
arte e música, requeiram um QI excepcional ( WINNER, 1998 p. 15) 

 

 

 Isso mostra que há uma grande parte da população que não entra 

nessas pesquisas, já que os testes de QI privilegiam as  áreas acadêmicas, 

além de que a maioria da população não tem acesso a esses testes até pelo 

seu custo. 

 Hoje em dia os testes medem aquela capacidade utilizada na cultura 

ocidental para resolver e enfrentar desafios quotidianos (por exemplo, escola, 

emprego). No entanto, é bom ressaltar que testes mal adaptados ou 

construídos com inadequadas propriedades psicométricas, como é o caso da 

maioria dos testes nacionais, prejudicam  a avaliação psicológica. É inegável, 

no entanto, que a medição psicológica tem melhorado com o passar dos anos 

e tem auxiliado a compreender melhor a cognição humana. Benczik (2000), 

afirma que escalas e testes não fazem diagnósticos, mas são instrumentos 

importantes e servem de rastreamento, pois oferecem dados para avaliação, 

intervenção e pesquisa. 
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 Fleith (2007), coloca que na identificação de alunos com Altas 

habilidades/Superdotação, em geral são usados: testes psicosométricos; 

escalas de características; questionários; observação de comportamentos; 

entrevistas com a família, professores, colegas de classe, entre outros. Isso 

quer dizer que os testes de QI também são usados, mas não só ele. O teste de 

QI é mais um dado para a verificação das habilidades. Ao avaliar um aluno, 

vários instrumentos devem ser utilizados e a observação e acompanhamento 

desse aluno mesmo quando já frequenta programas de atendimento devem ser 

de pelo menos quatro a seis meses.  

 Como se observa, historicamente, o conceito de inteligência, a 

concepção de superdotação sempre esteve atrelada a escores de testes de 

inteligência, o QI chegou a ser considerado a medida ideal da inteligência 

humana. Com o desenvolvimento sobre a inteligência e a adoção de uma visão 

multidimensional sobre o assunto Fleith (2007, p.56), “os testes de QI foram 

questionados e passaram a ser considerados mais como uma medida de um 

conjunto específico de habilidades mentais num determinado contexto”.  

 Se levarmos em conta que a motivação, o autoconceito e criatividade  

são muito importantes em Altas Habilidades/Superdotação,  e que os mesmos 

não são medidos por teste de QI, compreenderemos a necessidade de incluir 

vários instrumentos numa investigação. (Reis e Renzulli, 2004)  

Virgolim (2007), apresenta que o MEC, buscou suporte teórico para 

trabalhar com Altas Habilidades/ Superdotação, adotou o Modelo de 

Enriquecimento Escolar (The Schoolwide Enrichment Model – SEM), resultante 

do trabalho pioneiro do Dr. Joseph Renzulli na década de 70, (Renzulli & Reis, 

2000). Este Modelo se encontra ancorado em três pilares: 

          a) O Modelo dos Três Anéis;  

b) O Modelo de Identificação das Portas Giratórias, que fornece os 

princípios para a identificação e formação de um Pool de Talentos;  

 c) O Modelo Triádico de Enriquecimento, que implementa as atividades 

de enriquecimento para todos os alunos no contexto escolar. Pretendemos 

focalizar o Modelo de Enriquecimento Escolar, apresentando os principais 

instrumentos utilizados por Renzulli para tais propósitos.  
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O Modelo dos Três anéis  

 
Em sua Teoria dos Três Anéis (Renzulli & Reis, 1997), Renzulli concebe 

a superdotação como os comportamentos que resultam da confluência entre  

habilidades acima da média, criatividade e envolvimento com a tarefa . 

 

O Modelo Triádico de Enriquecimento (Renzulli & Reis, 1986, 1997) 

Está baseado em quatro princípios básicos: 

 a) Fornecer vários tipos e níveis de enriquecimento a uma parcela maior da 

população, além dos tradicionais 3 a 5% que geralmente são apontados pelos 

testes de QI; 

 b) Integrar o programa especial com a sala de aula regular e desenvolver uma 

relação cooperativa, não-competitiva, entre todos os professores;  

c) Minimizar a preocupação com o elitismo e as atitudes negativas que 

frequentemente são expressas em relação aos alunos que participam de 

programas especiais para superdotados;  

d) Aperfeiçoar a extensão e a qualidade do enriquecimento para todos os 

alunos e promover uma radiação da excelência por todo o ambiente escolar.  

 O modelo triádico de enriquecimento apresenta a vantagem de ser 

flexível. Segundo Virgolim (2007), para a implementação desse modelo em 

sala de aula é preciso formar um grupo multidisciplinar, este grupo pode ser 

formado por professores do ensino regular, do especializado, e do itinerante e 

todos que queiram se envolverem no projeto como pais, consultores e 

especialistas, pessoas da comunidade, entre outros. Depois da equipe pronta, 

é preciso estabelecer responsabilidades descentralizando da sala de recursos 

e levando essa realidade para a sala de aula regular, onde todos os alunos são 

considerados membros. Nessa formação não se deve usar rótulos como: 

“verdadeiramente superdotados”, “superdotação média” ou “não tendo 

nenhuma”. 

 Na sala de aula regular todos os alunos, não só os identificados com 

indicadores de Altas Habilidades/Superdotação recebem dois tipos de 

enriquecimento geral  : Virgolim (2007) 

1) Verificação dos Interesses e Estilo de Aprendizagem do Aluno;  
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a ) Interesses -  é preciso que o professor tenha em mãos vários 

instrumentos que o permita verificar o interesse geral e específico dos 

alunos e refinar estes interesses em tópicos suficientemente claros que 

possam ser investigados e pesquisados posteriormente pelos alunos. Isso 

permitirá que o professor perceber grupos homogêneos de alunos, que 

tenham o mesmo interesse e queiram se aprofundar mais. O próximo 

passo do  professor é afunilar esses interesses para que os alunos possam 

se aprofundar. 

  b) Verificação do Estilo de Aprendizagem. Cada aluno demonstra uma 

forma específica com que gostaria de aprender ou de ser ensinado em sala 

de aula. Ex: estudar ouvindo música, deitado, em silêncio, ouvir palestras, 

aprender através de jogos, etc. Um dos instrumentos desenvolvidos para 

se ter acesso aos diferentes estilos de aprendizagem dentro de sala de 

aula é o Inventário de Estilos de Aprendizagem (Renzulli & Smith, 1978), 

que tem como objetivo ajudar o professor a planejar suas aulas levando em 

conta os diferentes estilos de aprendizagem de seus alunos. Esse 

inventário permite identificar nove estratégias de aprendizagem preferidas 

pelos alunos ao entrar em contato com o currículo ou demonstrar seus 

interesses em sala de aula, são elas: 

 

 

 

 

 

 

Pesquisas têm demonstrado que a combinação entre os estilos de 

aprender dos alunos e os de ensinar do professor, produzem uma melhoria da 

aprendizagem do aluno e uma atitude mais positiva com relação à escola 

(Renzulli & Reis, 1986). 

 

2) Compactação do Currículo. 

Outra forma de Enriquecimento Geral é acompactação do currículo, onde 

as atividades de fixação são eliminadas quando o aluno acima da média 

Projetos; Atividades para decorar e recitar; Ensino pelo 

colega; Discussão; Jogos pedagógicos; Estudo independente; 

Instrução programada; Palestras; e Dramatização. 
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demosntra ter assimilado  tal conteúdo. Os principais objetivos desse tipo 

de enriquecimento são: 

 

 

 

 

 

  

 

 

Esse aluno  poderá ir para sala de recursos se houver na escola para 

fazer atividades de enriqueciemnto curricular,  a bilbioteca ou a campo; 

também poderá acompanhar aulas em turmas mais avançadas ou uma caixa 

tipo “surpresa” com atividades interessante para o aluno realizar. 

 Na compactação curricular dois procedimentos são essenciais: um 

cuidadoso diagnóstico da situação;  completo conhecimento do conteúdo e dos 

objetivos da unidade de instrução. 

 

PASSOS QUE O PROFESSOR DEVE SEGUIR NA 

 COMPACTAÇÃO CURRICULAR 

1º O professor deve identificar a área do currículo que o aluno já 

dominou e suas áreas fortes, geralmente observadas quando o aluno 

termina rapidamente uma tarefa com pouco ou com nenhum erro, e 

quando demonstra insatisfação, tédio ou desânimo com o ensino, 

desperdiçando o seu tempo em sala de aula para sonhar acordado 

ou fazer bagunça. 

2º Aplicar atividades ou pré-testes para assegurar se o aluno tem 

completo domínio do tema ou conteúdo, e se atende aos objetivos 

daquela unidade. Na maioria dos casos, as provas e avaliações 

utilizadas ao término do bimestre ou semestre servem como pré-

teste. 

 

a) criar um ambiente de aprendizagem mais desafiador às 

capacidades do aluno;  

b) garantir a proficiência no currículo básico;  

 c) ganhar tempo para ser aplicado em atividades de 

enriquecimento e aceleração. 

 (REIS, BURNS, & RENZULLI, 1992; RENZULLI & REIS, 1986). 
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3º 

Uma vez documentada a área em que o aluno já domina, o professor 

indica as atividades que podem ser eliminadas do currículo ou 

aceleradas para se adaptar ao ritmo próprio do aluno. 

4º Por fim, o professor explora as diversas formas de aceleração ou 

enriquecimento que ele poderia providenciar ainda na sala de aula 

regular. 

(VIRGOLIM, 2007, p.08) 

 
 Os alunos devem entender que ao se empenharem em aprender mais 

rapidamente, sobrará tempo para ele se dedicar a outros assuntos do seu 

interesse. 

Ao desenvolver atividades de enriquecimento o maior objetivo é 

encorajar os alunos a desenvolver uma produtividade  criativa. Virgolim (2007) 

apresenta trêis tipos de enriquecimento: tipo I, tipo II e Tipo III, estes podem ser 

trabalhados tanto no ensino regular como no especializado, cabe a escola 

escolher ou não sua implementação. 

 

Enriquecimento do Tipo I: Se inicia na sala de aula e implica em 
atividades destinadas a todos os alunos da escola. Seu principal 
objetivo é expor os alunos a uma grande variedade de disciplinas, 
tópicos, pessoas, lugares, eventos, ocupações e passatempos que 
normalmente não fazem parte do currículo da escola regular.Este tipo 
de enriquecimento pode se desenvolvido ateravés de uma ampla 
variedade de procedimentos, tais como palestrantes convidados, 
excursões, demonstrações, desenvolvimento de centros de interesse 
e uso de diferentes e variados materiais audiovisuais (VIRGOLIM 
2007. p.9) 
 

As atividades desenvolvidas no enriquecimento curricular do Tipo I, além 

de ser para todos os alunos e não somente para aqueles com indicações de 

Altas Habilidades/Superdotação, devem ser um convite para que alunos se 

envolvam em níveis mais avançados de interesse em tópicos, ou áreas de 

estudo que podem ser usados para atividades que exijam maior criatividade, 

investigação e pesquisa. 

 

Enriquecimento Escolar do Tipo II – pode ser usado tanto no 
ensino regular como nas salas de recursos;  e consiste de técnicas, 
materiais instrucionais e metodológicos designados a três áreas, para 
promover: a) o desenvolvimento dos processos de pensamento de 
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nível superior; b) habilidades específicas de como produzir pesquisas 
e utilizar referências; e c) processos relacionados ao desenolvimento 
pessoal, afetivo e social do aluno. Neste tipo de enriquecimento o 
aluno é encorajado a, primeiro dominar as ferramentas de que vai 
precisar para desenvolver as atividades de Enriquecimento Tipo III, 
dependendo do tipo de projeto do seu interesse; e segundo, a utilizar 
seus conhecimentos para desenvolver com aproveitamento e 
produtividade as atividades de seu real interesse (VIRGOLIM, 2007, 
p.10) 

 

 

Tem-se como objetivos: 

1) Desenvolver as habilidades gerais de pensamento crítico, resolução de 

problemas e pensamento criativo;  

2) Desenvolver os processos afetivos, sociais e morais;  

3) Desenvolver  aprendizagens específicas de “como fazer”, necessárias ao 

processo científico;  

4) Desenvolver habilidades avançadas para a aprendizagem de materiais de 

referência;  

5) Desenvolver habilidades de comunicação escrita, oral e visual, a fim de que 

a produção do aluno chame atenção.  

 

Enriquecimento do Tipo III - são planejadas para o aluno que 
demonstra um grande interesse em estudar com maior profundidade 
uma área do conhecimento; que esteja pronto para dedicar grande 
parte do seu tempo para a aquisição de um conteúdo mais avançado; 
e que queira participar de um processo de treinamento mais 
complexo, no qual assume o papel de aprendiz em primeira-mão. 
Quatro pontos principais caracterizam as atividades de 
enriquecimento Tipo III: 1) é uma aprendizagem personalizada, para 
cada aluno, através do “fazer”; 2) é aplicada a propósitos reais e à 
produção de um produto real para uma audiência real; 3) o papel do 
aluno desloca-se de aprendiz da lição para o de aprendiz em 
primeira-mão; 4) propõe-se à síntese e aplicação de conteúdo, 
processo e de grande envolvimento pessoal ( VIRGOLIM 2007, p. 11) 
 

Segundo Virgolim (2007) o Enriquecimento do Tipo III oferece 

oportunidade para o aluno: 

 1) Aplicar seus interesses, conhecimentos, idéias criativas e motivação em um 

problema ou área de estudo de sua escolha; 
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 2) Adquirir um conhecimento avançado a respeito do conteúdo e metodologia 

próprios a uma disciplina, área de expressão artística ou estudos 

interdisciplinares em particular; 

3) Desenvolver produtos autênticos;  

4) Desenvolver habilidades de planejamento, organização, utilização de 

recursos, gerenciamento de tempo, tomada de decisões e auto-avaliação; e 

5) Desenvolver motivação, envolvimento com a tarefa, autoconfiança, 

sentimentos de realização criativa, e habilidade de interagir efetivamente com 

outros alunos, professores e pessoas que tenham grande conhecimento na 

área. 

 As atividades de enriquecimento tipo I, II e III não obrigatoriamente 

obedecem um procedimento linear, obrigatoriamente nessa ordem, muitas 

vezes uma atividade do Tipo II pode necessitar de conhecimentos 

desenvolvidos ou aprofundados na do tipo I. 
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UNIDADE 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITÉRIOS QUE AUXILIAM O PROFESSOR NA IDENTIFICAÇÃO DE 

ALUNOS COM INDICAÇÃO DE ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO 

 

 Identificar uma pessoa com Altas Habilidades/Superdotação só tem 

relevância dentro de um contexto pedagógico ou de uma orientação 

educacional, caso contrário de nada valerá tal identificação. 

           Segundo (FLEITH, 2007, p.55) “o processo de identificação deste aluno 

deve ter como base, referenciais teóricos consistentes e resultados de 

pesquisas sobre o tema”. Buscaremos informações sobre o aluno com alto 

potencial e orientação para uma prática docente em termos do planejamento 

de aula, seleção de estratégias de ensino e métodos de avaliação do 

desempenho escolar.   

  Estudos mostram que quanto antes for identificado as Altas 

Habilidades/Superdotação melhor, para evitar desajustamentos e 

desinteresses em sala de aula, McCoach e Siegle, (2003).  
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Além disso, recomendam que sejam usados vários instrumentos 

diferentes para identificar crianças, de preferência ainda na pré-escola. Essa 

identificação deve ser realizada em várias fases para confirmação do 

diagnostico a fim de direcionar a crianças para seu pleno desenvolvimento.     

 Atualmente, os instrumentos mais usados para identificação das Altas 

Habilidades /Superdotação são: testes psicométricos; escalas de 

características; questionários; observação do comportamento; entrevistas com 

a família e professores, entre outros. 

Para reconhecimento do aluno criativo produtivo Renzulli e Reis (1997) 

apresentam as seguintes características afetivas emocionais: 

 
 
 

O TIPO CRIATIVO–PRODUTIVO 
 

 

Investem uma 
quantidade significativa 
de energia emocional 

naquilo que fazem. 
 

Apresentam 
preocupação 

moral em idades 
precoces 

Necessitam de 
professores sensíveis 

aos seus intensos 
sentimentos de 

frustração, paixão, 
entusiasmo, raiva e 

desespero. 
 

Precisam do apoio dos 
adultos para persistir 

em suas tarefas ou para 
canalizar suas energias 

de 
forma mais eficiente. 

 

Frequentemente 
questionam regras/ 

autoridade 
 

Demonstram 
sensibilidade / empatia 

 

Demonstram 
autoconsciência 

 

Demonstram 
perceptividade (insight) 

 

Demonstram capacidade 
de reflexão 

 

Apresentam senso agudo 
de justiça 

 

Apresentam imaginação 
vívida 
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Delou (1987) apresenta alguns indicadores para o professor reconhecer 

um aluno com indicação de Altas Habilidades/Superdotação 

 

O aluno demonstra prazer em realizar ou planejar quebra-cabeças e 

problemas em forma de jogos; 

 

O aluno mantém e defende suas próprias ideias;  

O aluno sente prazer em superar os obstáculos ou as tarefas 

consideradas difíceis; 

 

O aluno dirige mais sua atenção para fazer coisas novas do que para 

o que já conhece e/ou faz; 

 

O aluno usa métodos novos em suas atividades,combina idéias e 

cria produtos diferentes; 

 

O aluno põe em prática os conhecimentos adquiridos.  

(Fleith, 2007, p. 57) 

 

 Segundo Renzulli, Smith, Callahan, Hartman e Westberg (2000), o quadro 

abaixo apresenta características comportamentais de alunos com habilidades 

superiores. 

 

COMPORTAMENTOS  - ALTAS HABILIDADES 

APRENDIZAGEM  

O aluno demonstra vocabulário avançado para a idade;  

O aluno possui uma grande bagagem de informações sobre um 

tópico específico; 

 

O aluno tem facilidade para lembrar  

O aluno tem perspicácia em perceber relações de causa e efeito.  

CRIATIVIDADE 

O aluno demonstra senso de humor;  

O aluno demonstra espírito de aventura ou disposição para correr 

riscos; 

 

Alguns Indicadores de Superdotação 

Delou (1987) . 
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O aluno demonstra atitude não conformista, não temendo ser 

diferente; 

 

O aluno demonstra imaginação.  

MOTIVAÇÃO 

O aluno demonstra obstinação em procurar informações sobre 

tópicos de seu interesse; 

 

O aluno demonstra persistência, indo até o fim quando interessado 

em um tópico ou problema; 

 

O aluno demonstra envolvimento intenso quando trabalha certos 

tópicos ou problemas; 

 

O aluno demonstra comportamento que requer pouca orientação dos 

professores. 

 

(Fleith,2007, p.57, 58) 

 

Indicação de dois alunos pelo professor de sala de aula, para avalição de 

alunos com indicação de Altas Habilidades/Superdotação. Guenter (2000) 

 

CARACTERÍSTICAS NOMES 

Os melhores alunos da turma nas áreas de 

linguagem, comunicação e expressão; 

 

Os alunos mais curiosos;  

Os alunos mais interessados e perguntadores;  

Os alunos de melhor memória;  

Os alunos mais críticos com os outros e consigo 

próprios; 

 

Alunos mais originais e criativos;  

Mais solitários e ignorados;  

Os mais seguros e confiantes de si;  

 Os mais entediados, desinteressados, mas não 

necessariamente mais atrasados; 
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Também o professor pode fornecer informações sobre interesses dos alunos: 

 

Interesses 

Hobbies  

 

Atividades 

extracurriculares 

 

 Hábitos de leitura  

 

Características do 

aluno em avaliação 

 

Participação em 

projetos especiais 

 

 

 

A escala abaixo auxilia o professor de sala de aula do ensino regular a ajudar a 

identificar alunos com indicação de Altas Habilidades /Superdotação. 

 

ESCALAS DE CARACTERÍSTICAS  
(Renzulli, Smith, White, Callahan e Hartman (1977) 

CARACTERISTICAS DE APRENDIZAGEM Raramente 

Ou nunca 

Ocasional - 

mente 
Consi- 

deravel-

mente 

Quase 

Sempre 

1. Tem vocabulário notavelmente avançado 
para a idade ou série; usa termos de modo 
significativo; tem comportamento verbal 
caracterizado por “riqueza” de expressão, 
elaboração e fluência. 

    

2. Possui um grande estoque de informação 
sobre uma variedade de tópicos (que vai 
além dos interesses habituais de crianças da 
sua idade). 

    

3. Demonstra facilidade e rapidez para 
lembrar informações. 

    

4. Tem compreensão rápida de relações 
causa-efeito; tenta descobrir o como e 
porquê das coisas; faz muitas perguntas 
provocativas (e não apenas perguntas 
informativas ou concretas); quer saber o que 
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faz as coisas (ou pessoas) funcionarem. 

5. Tem um rápido entendimento de 
princípios subjacentes e pode rapidamente 
fazer generalizações válidas sobre eventos, 
pessoas, ou coisas; procura semelhanças e 
diferenças em eventos, pessoas e coisas. 
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                      UNIDADE 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O AEE  COMO MEIO NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTOS DAS 

DEMANDAS PEDAGÓGICAS DE PROFESSORES QUE ATUAM COM OS 

ALUNOS COM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO. 

 

 A identificação do aluno com Altas Habilidades/Superdotação é realizada 

na sala de aula regular, no entanto, existe o apoio pelo Atendimento 

Educacional Especializado – AEE, que contribui para o planejamento e 

execução das propostas de enriquecimento curricular nos dois ambientes. 

O AEE “[...] identifica, elabora e organiza recursos pedagógicos e de 

acessibilidade, que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, 

considerando suas necessidades específicas” (SEESP/MEC, 2008), é realizado 

de preferência, nas escolas comuns em ambientes chamados Salas de 

Recursos Multifuncionais que deve ser oferta obrigatória pelos sistemas de 

ensino. O AEE foi criado para complementar e/ou suplementar a formação do 

aluno, buscando a autonomia do aluno dentro e fora da escola. 
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 O Decreto Nº 6.571, de 17 de Setembro de 2008 que dispõe sobre o 

atendimento educacional especializado, regulamenta o parágrafo único do 

art.60 da Lei nº 9.394, de 20 de Dezembro de 1996 e acrescenta dispositivos 

ao decreto nº 6.253, de 13 de novembro de 2007, define que, 

 

[...] Alunos com altas habilidades/superdotação: aqueles que 
demonstram potencial elevado em qualquer uma das seguintes 
áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, 
psicomotricidade e artes, além de apresentar grande criatividade, 
envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de 
seu interesse ( MEC/SEESP,2008, p.19). 

 

 Esse Decreto prevê investimento na formação continuada de 

professores, na acessibilidade do espaço físicpo e do mobiliário, na aquisição 

de recursos tecnológicos entre outras. 

           Para tanto, para que os alunos possam participar do AEE é obrigatório 

matrícula no ensino regular em período contrário ao atendimento especializado. 

Com base no decreto nº 6.571/2008 o MEC dará apoio técnico e financeiro. O 

Art. 3º, fala da implementação das salas de recursos multifuncionais definidas 

como  “ambientes dotados de equipamentos, mobiliários e materiais didáticos 

para a oferta do atendimento educacional especializado”. (MEC/SEESP/GAB, 

2010, p.02).  

 Cada aluno terá seu ou seus dias  e horários para frequantar o AEE. Uns 

necessitam de mais tempo, outros menos, um plano de ação deve garantir sua 

participação e aprendizagem nas atividades da escola. O atendimento poderá 

acontecer em grupos dos mesmos interesses ou individualmente, de acordo 

com a necessidade. 

 No estado do Paraná, a Instrução Nº 010/2011 –SUED/SEED, 

estabelece os critérios para o funcionamento da Sala de Recursos 

Multifuncional Tipo I – para a Educação Básica na Área das Altas 

Habilidades/Superdotação.  Nessa instrução são apresentados:  

 

Definição específica para SRMF para Altas 
Habilidades/Superdotação, objetivo, alunado, critérios para abertura 
da sala, critérios para organização funcional (carga horária, recursos 
materiais, número de alunos, cronograma de atendimento, frequência 
dos alunos, documentação necessária, sobre a matrícula, sobre o 
desligamento), critérios de organização pedagógica (plano de 
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atendimento, ação pedagógica, avaliação e acompanhamento, 
relatório de acompanhamento), e atribuições do professor. 
(SUED/SEED, 2011, p.1- 8) 

 
 O professor da sala de recurso multifuncional é o responsável pela 

elaboração e execução do plano do AEE, que deve estar articulado com os 

demais professores do ensino regular, com a participação da família e outros 

serviços setoriais. Os planos de AEE é um resultado das escolhas do professor 

quanto aos recursos, equipamentos de acordo com cada criança ou grupo. 

Esse atendimento tem funções próprias da educação especial, não devem 

substituir o ensino comum, nem fazer adapteções curriculares ou avaliações de 

desempenho.  O professor do AEE tem as seguintes atribuições: 

 

Identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, resursos        
pedagógicos, de acessibilidade e estratégias, considerando as 
necessidades específicas dos alunos de forma a construir um plano 
de atuação para eliminá-las. - Reconhecer as necessiades e 
habilidades do aluno, e a partir daí traçar seu plano de atendimento. -  
Produzir materiais ou indicar softwares, recursos tecnológicos, entre 
outros. - Elaborar e executar o plano do AEE, avaliando sua aplicação 
e funcionalidade. - Organizar o tipo de atendimento. - Acompanhar a 
funcionalidade, a aplicabilidade, distorções, pertinências, limites dos 
recursos pedagógicos, orientando se necessário familia e colegas de 
turma. - Ensina a usar recursos de Tecnologia Assistida (Softweres 
específicos, tecnologias da informação, códigos e linguagem, 
mobilidade, entre outros). - Promover  atividades e espaços de 
participação da família e a interface com os serviços de saúde, 
assistência social, entre outros. 

 

As funções do professor de Educação Especial estão abertas às 

articulações com os professores, pedagogos, gestores da escola comum. 

Segundo o MEC (2010) existem alguns eixos de articulação entre o professor 

do AEE e a escola comum. São eles: 

 

- a elaboração conjunta de planos de trabalho durante a construção 
do Projeto Político Pedagógico, em que a Educação Especial não é o 
tópico à parte da programação escolar; - o estudo e identificação do 
problema pelo qual um aluno é encaminhado à educação Especial; - 
a discussão dos planos do AEE com todos os membros da equipe 
escolar; - o desenvolvimento em parceria de recursos e materiais 
didáticos para o atendimento do aluno em sala de aula e o 
acompanhamento conjunto da utilização dos recursos e do progresso 
do aluno no processo de aprendizagem; - a formação continuada dos 
professores e demais membros da equipe escolar, entremeando 
tópicos do ensino especial e comum, como condição da melhoria do 
atendimento aos alunos em geral e do conhecimento mais detalhado 
de alguns alunos em especial, por meio do questionamento das 
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diferenças e do que pode promover a exclusão escolar. (MEC, 2010, 
p. 19) RETIRE ESTÁ MUITO EXTENSO... 

 

 O AEE conta com as leis, políticas, decretos, diretrizes curriculares que 

chegam à escola com o fim de sistematizar a oferta desse serviço. Também se 

deve criar parcerias com setores da comunidade para a implementação de 

Planos de AEE, organização do horário contrário ao período escolar dos 

alunos, projetos escolares interdisciplinares que incluam Tecnologia Assistida 

(TA), planejamento para acessibilidade física da escola entre outras. Essas 

articulações ajudam a mostrar o impacto, os efeitos, a pertinência, os limites e 

mesmo as distorções dos atendimentos oferecidos. Os efeitos dessas 

articulações refletem junto às famílias e demais profissionais que atendem os 

alunos, destacando a escola e seus entorno. 

A oferta do AEE deve estar institucionalizada no Projeto Político 

Pedagógico da escola. O atendimento será na própria escola quando essa 

oferecer Sala de Recurso Multifuncional- SRMF, caso a escola não tenha o 

PPP deve prever o atendimento dos alunos em outra escola ou centro de 

atendimento. O PPP prevê ações de acompanhamento e articulação entre o 

trabalho do professor do AEE e os demais professores monitoramento da 

confecção de materiais, recursos necessários, melhoria e ampliação da sala, 

equipamentos e suportes que forem indicados pelo professor do AEE ao aluno.  

O PPP deve prever ainda articulação da escola com instituições de 

educação superior, centros voltados para o desenvolvimento da pesquisa, das 

artes, dos esportes, entre outros, oportunizando a execução de projetos 

colaborativos para atendimento das necessidades dos alunos com Altas 

Habilidades/Superdotação. Além disso, sugere-se prever no planejamento o 

atendimento as características transdisciplinares, globais e de articulação entre 

a sala de aula comum e o AEE. 

 

Ao expressar essa articulação entre a sala de aula comum e a sala 
de recursos multifuncionais, através de projetos de trabalho 
consistentes, o planejamento coletivo possibilita acompanhar a 
funcionalidade e aplicabilidade dos recursos pedagógicos do ensino 
regular, bem como estabelecer parcerias na elaboração de 
estratégias e disponibilização de serviços regular, bem como 
estabelecer  parcerias na elaboração de estratégias e 
disponibilização de serviços do atendimento educacional 
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especializado para os alunos com Altas Habilidades/Superdotação     
(MEC, 2010, p.22. 

 

 Os objetivos do Atendimento Educacional Especializado – AEE, segundo 

MEC (2010), para alunos com Altas Habilidades/Superdotação deve se dar em 

virtude dos interesses e das diferentes etapas que os alunos se encontram as 

quais podem ser definidas por: 

 

- Aproveitar ao máximo a participação do aluno no ensino regular; 
 - Potencializar as aptidões dos alunos por meio do enriquecimento 
curricular,  previsto no plano  de atendimento individual;  - Oportunizar 
ao aluno o acesso a recursos da tecnologia, materiais pedagógicos, 
bibliográficos da sua área de interesse;  - Promover a participação do 
aluno em pesquisa e desenvolvimento; - Estimular projetos de 
trabalho relacionados a escola com vários temas como, artes, 
esporte, ciência e outras. (MEC, 2010, p.23) 

 

 
 O professor do AEE que atende alunos com Altas 

Habilidades/Superdotação, precisa compreender a educação especial na 

perspectiva da educação inclusiva, para assim potencializar os espaços da sala 

de aula do ensino regular e da sala multifuncional como ambientes de 

planejamento, organização e promoção desses alunos. A presença desse 

profissional  fazendo as articulações entre a sala de aula comum e sala de 

recursos, profissionais do ensino regular e ensino especial, só fortalecerá do 

pleno desenvolvimento das Altas Habilidades/Superdotação. 
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Encaminhamentos 
 Metodológicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

O Curso será desenvolvido com encontros de quatro horas semanais, 

com duração de 32 horas, certificação pela UNESPAR - Paranaguá através de: 

Aulas expositivas dialogadas, leituras e debates, dinâmicas, análise de fichas 

indicativas de Altas Habilidades, entre outras. Ao final de cada módulo de 

estudo, os participantes farão uma sistematização do trabalho realizado no dia, 

para subsidiar o artigo que será realizado no ano de 2015. 
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                               UNIDADE 1 

 

 

 

ATIVIDADE 1 

As questões apresentadas na sequência foram aplicadas aos professores no 

intuito de auxiliar na implementação do Projeto de Intervenção na Escola. 

 
Questões. 
 

1. Você  sabe a  diferença entre altas habilidades/superdotação, gênio, 

prodígio, precoce? 

                (   ) Sim          (   ) Não    (   ) Superficialmente 

2. Podemos considerar que o aluno de Altas Habilidades/Superdotação já 

está inserido no contexto escolar?  

             (   ) Sim          (   ) Não 

3. Percebe a tendência e/ou habilidades especiais em algum dos seus 

alunos? 

   (   ) Sim           (   ) As vezes         (   ) Nunca 

4. Conhece algum aluno com altas habilidades/superdotação? 

   (   ) Sim           (   ) Não 

5.  Você sabe quais são os indicativos para considerarmos  se uma pessoa 

tem   altas habilidades/superdotação ? 

    (    ) Sim         (   ) Não 

6. Você concorda com o o conceito de inteligência e o escore de QI - 

Quociente de Inteligência - para identificar alunos com altas 

habilidades/superdotação no sentido de definir suas capacidades 

cognitivas e acadêmicas?  
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(   ) Concordo         (   ) Não concordo         

7. Você conhece a concepção de Superdotação dos Três Anéis, segundo 

Renzulli e como é usado? 

(   ) Conheço (   ) Já ouvi falar superficialmente  (   ) Nunca ouvi falar 

8. Você acha importante conhecimentos sobre Altas 

Habilidades/Superdotação para melhoria do seu trabalho? 

(   ) sim               (   )não 

9. Gostaria de participar de um Grupo de Estudos, sobre Altas Habilidade/ 

Superdotação com certificação para elevação de nível?  

            (   ) sim                        (   )não 

10. Se a resposta for sim, preencha seus dados abaixo: 

Nome(completo)_____________________________________________ 

Escola:____________________________________________________ 

E-mail:____________________________________________________ 

 

Gráfico das respostas: Analisar as respostas. 

 

ATIVIDADE 2 

 

DINÂMICA: Desenho/Imagem 
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Objetivo: Comunicar por meio de desenho qual sua expectativa no curso. 

 

a) Distribuir uma folha para cada participante 

b) Pede-se que seja feito um desenho ou colagem, usando sua 

criatividade, e que tenham um significado relacionado com o curso que 

está fazendo. 

c) Os desenhos são expostos para observação e comentários. 

 

 

 

ATIVIDADE 3 

 

Após a leitura do texto, verifique o que você assimilou sobre Integração  e 

Inclusão escrevendo IT para integração e IC para inclusão. Argumente com os 

colegas sobre as respostas. 

 

1 - Refere-se mais especificamente à inserção de alunos com 

deficiência na escola comum, mas seu emprego é encontrado até 

mesmo para designar alunos agrupados em escolas especiais 

para pessoas com deficiência, ou mesmo em classes especiais, 

grupos de lazer, residências para deficientes. 

 

 2 - Lógica centrada na igualdade  

 3 - Lógica centrada na diferença  

4 - Inserção parcial (prevê serviços educacionais segregados), 

seleção previa dos alunos aptos a inserção (insere um excluído) 

Seleção previa dos alunos aptos à inserção.  

 

 5 - Requerem certos princípios, como aceitação das diferenças 

individuais, a valorização da contribuição de cada pessoa, a 

aprendizagem  e a cooperação, contando com a possibilidade de 

convivência com a diversidade humana. 

 



77 

 

6 - Planejamento e execução de um programa no qual os alunos 

possam compartilhar vários tipos de interação e identidade. 

 

7 - Na integração a escola especial fica paralela a escola regular 

em que os alunos “deficientes” tinham condições especiais de 

freqüência, aulas suplementares, apoio educativo, possibilidade 

de estender o plano escolar de um ano em vários, condições 

especiais de avaliação, etc. 

 

 8 - Encara todos os alunos como diferentes e necessitados de uma 

pedagogia diferenciada 

 

 9 - Oferta oportunidade de aprendizagem diversificada a todos os 

alunos (estratégia de ensino e aprendizagem) 

 

10 - Individualização dos programas escolares, currículos 

adaptados, avaliação especial, redução dos objetivos educacionais 

para compensar a dificuldade de aprendizagem 

 

11 - Fenômeno social mundial, mudança de paradigma 

educacional, dimensão critica e transformadora. 

 

 

Gabarito 

 

1 – IT           2 – IT         3 – IC          4 – IT         5 -  IC  

6 -   IC        7-    IT         8 -  IC          9 - IC         10 - IT       11 – IC 

 

ATIVIDADE 4. 

 

Perguntas Reflexivas: 

- O que você pensa sobre a inclusão? 

- Você acredita na autonomia da escola para mudar currículos e posturas? 

Justifique sua resposta. 

- O texto apresenta a seguinte frase: “A inclusão vem quebrar paradigmas 

contrapondo-se aos sistemas educacionais”. Você acredita que isso é 

possível? O que você sugere? 
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- O que você pensa de 100% de inclusão?  

                

 

                                      APROFUNDANDO CONHECIMENTOS 

 

 

 Abaixo temos materiais  complementares sobre o tema abordado nessa 

unidade. 

 

BISOL, C. A; VALENTINI, C. B.; Desafios da inclusão: uma proposta para a 

qualificação de docentes no Ensino Superior via tecnologias digitais* Revista 

Portuguesa de Educação vol.25 n2 Braga 2012 Disponível 

em:http://www.scielo.oces.mctes.pt/scielo.php?pid=S0871-

91872012000200012&script=sci_arttext 

 

BRASIL, Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial. Marcos 

Políticos-Legais da Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva. Brasília, 2010. 

 

BRASIL, Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial, 

Universidade Federal do Ceará. A Escola Comum Inclusiva. Coleção A 

Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar. Brasília, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scielo.oces.mctes.pt/scielo.php?pid=S0871-91872012000200012&script=sci_arttext#0
http://www.scielo.oces.mctes.pt/scielo.php?pid=S0871-91872012000200012&script=sci_arttext
http://www.scielo.oces.mctes.pt/scielo.php?pid=S0871-91872012000200012&script=sci_arttext
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                             UNIDADE 2 

 

 

 

 

ATIVIDADE 1 

1 – Análise sobre: 

a) Teoria Triádica da Inteligência 

b) Tipos de Inteligências 

c) Teoria das Inteligências Multiplas 

d) Teoria dos Três Aneis 

A turma será dividida em quatro grupos. Cada grupo receberá um tema para 

análise e uma ficha com as principais características do tema Retiradas do 

texto acima). O grupo discutirá sobre o tema e a ficha e posteriomente cada 

grupo apresentará ao grande grupo  o seu tema. 

 

                                      APROFUNDANDO CONHECIMENTOS 

 

 

 Abaixo temos materiais  complementares sobre o tema abordado nessa 

unidade. 

 

Assistir o filme: O CÉU DE OUTUBRO 

Artigo – A ESCOLA ATUAL E O ATENDIMENTO AOS PORTADORES DE 

ALTAS HABILIDADES. Artigo disponível 

em:http://coralx.ufsm.br/revce/ceesp/2002/01/a2.htm 

VIRGOLIM, A. M. R. Altas Habilidades/Superdotação. Encorajando 
potenciais. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial. Brasília, 

2007. P. 41 a 50 
 

http://coralx.ufsm.br/revce/ceesp/2002/01/a2.htm
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UNIDADE 3 
 
 
 
 
 

 

 

ATIVIDADE 1.  

 

Técnica: Tempestade de idéias 

O grupo é convidado a sentar-se em círculo. O formador se coloca em uma 

posição de fácil acesso ao grupo, para poder registrar as idéias apresentadas, 

o mais fielmente possível. 

Com o auxílio de um quadro ou mural seriado, o formador registra as idéias 

e concepções que forem sendo ditas a respeito da temática. É importante 

ressaltar que nesse momento os participantes exponham ordenadamente 

suas idéias principais, sem censura ou elaboração formal do pensamento. 

Podem ser ditas palavras chaves e / ou conceitos que sejam valorizados pelos 

professores acerca do tema. 

 

Temática motivadora: 

“O que você entende por  mitos sobre Altas Habilidades/Superdotação?” 

“Quais mitos que existem sobre Altas Habilidades/Superdotação?” 

Após o registro das contribuições, abre-se um momento de análise e discussão 

sobre os elementos apresentados, de forma que o grupo procure produzir uma 

síntese conceitual a respeito do assunto. 

 

Atividade 2   

 Essa atividade será realizada antes da leitura do texto: 

Desenvolvimento da atividade: 

a) Serão formados 06 subgrupos. 
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b) Para cada equipe, será entregue um cartão contendo um mito retirado do 

texto, papel ofício e lápis. 

c) Pedir para que os subgrupos discutam sobre o mito recebido, defendendo 

seu ponto de vista. Registrar suas conclusões na folha ofício. 

d)Cada subgrupo apresenta sua posição, abrindo espaço para que o grupo se 

pronuncie. Ao final de cada apresentação, será discutido com o grupo o mito 

apresentado. 

 

 

                                      APROFUNDANDO CONHECIMENTOS 

 

 

 Abaixo temos materiais  complementares sobre o tema abordado nessa 

unidade. 

 

PÉREZ, S. G, B. Mitos e Crenças sobre as Pessoas com Altas 
Habilidades:  alguns aspectos que dificultam o seu atendimento.  

Disponível em: http://coralx.ufsm.br/revce/ceesp/2003/02/a4.htm  
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                                                UNIDADE 4 

 
 
 
 

 

 

 

Atividade 1. 
 
 

 

1- Escrever uma História (  ) 

2-Discutir o que aprendi (  ) 

3- Pintar um quadro (  ) 

 4- Elaborar um programa de 

computador (  ) 

5- Filmar e editar um vídeo (  ) 

6- Criar uma empresa ou marca (  ) 

7- Ajudar em uma comunidade (  ) 

8- Atuar em uma peça (  ) 

9- Construir uma invenção (  ) 

10- Tocar um instrumento musical (  ) 

11- Escrever para um jornal (  ) 

12- Participar de um grupo de 

discussões (  ) 

26- Comercializar um produto (  ) 

27- Ajudar em uma causa social (  ) 

28- Encenar uma história (  ) 

29-Consertar uma máquina (  ) 

30- Compor uma música (  ) 

31- Escrever um ensaio( peça) (  ) 

32- Discutir os resultados de uma 

pesquisa (  ) 

33- Pintar um mural (  ) 

34- Desenhar um jogo de computador 

(  ) 

35- Gravar e editar um jogo de 

computador (  ) 

36- Comercializar uma ideia (  ) 

Meu Estilo de Expressão 

Nome :__________________________________________________ 

Sabemos que existem várias formas de nos expressarmos e também 

maneiras diferentes de aprender. Faça um levantamento de qual maneira  

você tem mais facilidade para se expressar. 

A lista abaixo pode te ajudar a determinar qual o seu  Estilo de Expressão. 

Para isso, é preciso escolher, na lista abaixo, as ações de sua preferência. 
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13- Fazer um desenho para um, 

 livro (  ) 

14- Desenhar um programa interativo 

para computador (  ) 

15- Filmar e editar um show de TV (  ) 

16- Participar de uma transação 

comercial (  ) 

17- Trabalhar em um projeto social (  ) 

18- Promover um evento (  ) 

19- Construir um projeto (  ) 

20- Tocar em uma banda (  ) 

21- Escrever uma revista (  ) 

22- Fazer uma escultura de argila (  ) 

23- Pintar um quadro (  ) 

24- Escrever informações em uma 

página da internet (  ) 

25- Filmar e editar um filme (  ) 

 

 

 

 

 

 

37- Ajudar causas angariando 

 fundos(  ) 

38-Atuar em uma comédia (  ) 

39- Elaborar um modelo de trabalho    

(  ) 

40- Tocar música (  ) 

41- Escrever uma reportagem (  ) 

42- Debater sobre minhas 

experiências (  ) 

43-Fazer uma escultura de uma  

cena (  ) 

44- Desenhar um show multimídia (  ) 

45- Selecionar slides e músicas para 

um show (  ) 

46- Gerenciar investimentos (  ) 

47- Coletar roupas e alimentos para 

os necessitados (  ) 

48-Desenhar um papel em uma 

 peça (  ) 

49-Montar um equipamento (  ) 

50- Tocar em uma orquestra (  ) 

 

 
 

Tendo como base as suas escolhas, veja em que perfil de expressão você 

mais se encaixa. 

1- Escrita ( 1, 11, 21, 31, 41 )                     2- Oral ( 2, 12, 22, 32, 42 ) 

3- Artística ( 3 ,13, 23, 33, 43 )                   4- Computador ( 4, 14, 24,34,44 ) 

5- Audiovisual ( 5,15,25,35,45 )                  6- Comercial ( 6,16,26,36,46, ) 

7- Assistência Social ( 7,17,27,37,47 )        8- Dramatização ( 8,18,28,38,48 ) 

9- Trabalho Manual ( 9,19,29,39,49 )          10- Musical ( 10, 20,30,40,50 ) 

 
 



84 

 

Atividade 2 
 
- Discussão dirigida sobre o texto . 
 

 
O formador deverá solicitar aos participantes que discutam sobre o texto já 

lido. 

Como roteiro para a discussão, o formador deverá apresentar as seguintes 

questões: 

1. O professor já conhecia a possibilidade de se efetivar adequações no 

currículo escolar? 

2. Como o professor se sente frente a essa possibilidade? 

3. Quais os aspectos a serem considerados na necessidade de se promover 

uma adequação curricular? 

4. Qual a importância das diferentes alternativas curriculares no processo 

de aprendizagem do aluno com altas habilidades/superdotação? 

5. Que medidas concretas devem ser efetivadas para se garantir 

uma adequação curricular que responda as necessidades do aluno 

superdotado? 

Após o término da discussão, o formador deverá solicitar aos participantes que 

apresentem, em plenária, as sínteses produzidas em cada grupo. 

 

 

                                      APROFUNDANDO CONHECIMENTOS 

 

 

 Abaixo temos materiais  complementares sobre o tema abordado nessa 

unidade. 

 
 
GOULD, S. J. A Falsa Medida do Homem. Coleção Ciência Aberta, Fontes, B 

i b l i o t e c a  P a r t i c u l ar d e : Kodolko Mãhio V. C a m p l o n a Filho. 
Editora: Martins 
Disponível em: 

xa.yimg.com/.../Stephen+Jay+Gould++A+falsa+medida+do+homem.pd. 
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FLEITH. D. S. A Construção de Práticas Educacionais para Alunos com 

Altas Habilidades/Superdotação. Volume 2 Atividades de Estimulação de 

Alunos. Ministério da Educação,Secretaria da Educação Especial. Brasília, 

2007. ( p. 55 a 103)                                                                     
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                           UNIDADE 5 
 
 
 

 

 

 

 

Atividade 1 

Vamos conhecer um pouco das preferências de nossos colegas. Para isso 

você deverá colocar na ficha abaixo suas preferências.  

 

Nome:_________________________________________________________ 

MINHAS PREFERENCIAS 

Hobbies  

 

Atividades que mais 

gosto 

 

 Hábitos de leitura  

 

Minhas principais 

características 

 

Goste de me envolver 

nos seguintes tipos de 

projetos 

 

 

Cada cursista deverá trocar de ficha com outro colega e em seguida cada um 

apresentará as preferencias do outro. 

 

Atividade 2 

 

Leitura  do texto e análise das fichas apresentadas no mesmo. 
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Atividade 3 

 

Galbraith e Delisle (1996) apresentam uma lista maior de comportamentos para 
ajudar os professores a desenvolverem um olhar sensível para a identificação 
dos talentos e das altas habilidades em sala de aula. Agora é sua vez. 
 
 

Formulário para a identificação da superdotação 
 

Reserve alguns minutos para listar os nomes dos alunos que venham 
primeiramente à sua mente quando você lê as descrições abaixo. Utilize esta 
lista como uma “associação livre” e de forma rápida. Não é necessário 
preencher todas as linhas. É provável que você encontre mais do que um 
aluno em cada descrição. 
 

 

Caracteristicas Nomes 

01 Aprende fácil e rapidamente  

02 Original, imaginativo, criativo, não-convencional  

03 Amplamente informado; informado em áreas não comuns  

04 Pensa de forma incomum para resolver problemas  

05 Persistente, independente, auto-direcionado (faz coisa  
sem que seja mandado) 

 

06 Persuasivo, capaz de influenciar os outros  

07 Mostra senso comum; pode não tolerar tolices  

08 Inquisitivo, cético, curioso sobre o como e porque das coisas  

09 Adapta-se a uma variedade de situações e novos ambientes  

10 Esperto ao fazer coisas com materiais comuns  

11 Habilidades nas artes (música, dança, desenho etc.)  

12 Entende a importância da natureza (tempo, lua, sol, 
 estrelas, solo, etc.) 

 

13 Vocabulário excepcional, verbalmente fluente  

14 Aprende facilmente novas línguas  

15 Trabalhador independente, mostra iniciativa  

16 Bom julgamento, lógico  

17 Flexível, aberto  

18 Versátil, muitos interesses, interesses além da idade   
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Cronológica 

19 Mostra insights e percepções incomuns  

20 Demonstra alto nível de sensibilidade, empatia com  
relação aos outros 

 

21 Apresenta excelente senso de humor  

22 Resiste à rotina e repetição 
 

 

23 Expressa idéias e reações, freqüentemente de  
forma argumentativa 

 

24 Sensível à verdade e à honra  

Fonte: Galbraith e Delisle (1996, p. 14) 

 

 

                                      APROFUNDANDO CONHECIMENTOS 

 

 

 Abaixo temos materiais  complementares sobre o tema abordado nessa 

unidade. 

 
VIRGOLIM, A. M. R. Altas Habilidades/Superdotação. Encorajando 
potenciais. Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial. Brasília, 
2007. (P.43 a 49). 
 

FLEITH, D. S. A Construção de Práticas Educacionais para Alunos com 

Altas Habilidades/Superdotação Volume I Orientações aos Professores. 

Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial. Brasília, 2007. 
( p.  41 a 51) 
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                               Unidade 6 
 
 

 

 

 

 

Atividade 

 

Debate sobre o tema: 

- No seu ponto de vista, qual a relevância da Sala de recursos na escola? 

- Aspectos que podem melhorar em relação a Sala de recursos. 

- Qual o tipo de acompanhamento que nosso município poderia dar ao aluno 

com Altas Habilidades/Superdotação? 

- O que a sua escola pode fazer por esses alunos? E você? 

 

 

                                      APROFUNDANDO CONHECIMENTOS 

 

 

 Abaixo temos materiais  complementares sobre o tema abordado nessa 

unidade. 

 

BRASIL, Ministério da Educação, Secretaria de Educação Especial, 

Universidade Federal do Ceará. A Escola Comum Inclusiva. Coleção A 

Educação Especial na Perspectiva da Inclusão Escolar. Brasília, 2010. P. 17 a 

48. 
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