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“Não é bastante ensinar uma especialidade. 
Através dela o indivíduo pode tornar-se uma 

espécie de máquina útil, mas não uma 
personalidade harmoniosa. É essencial que 

o profissional adquira compreensão e 
sensibilidade para valores... tenha o senso 
do belo e do moralmente bom. Se tal não 
acontecer, com todo o seu conhecimento 

especializado, ele parecerá mais um animal 
bem treinado do que um ser humano.” 

 
Albert Einstein
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RESUMO 
 
 

O presente trabalho teve como objetivo fazer uma análise de como tem sido o atendimento 
ao aluno com altas habilidades/superdotação. Atualmente existem algumas Leis que 
garantem um atendimento diferenciado aos alunos habilidosos, e as escolas regulares são 
de fundamental importância para que esses alunos sejam identificados e encaminhados. 
Para tanto, fizemos uma entrevista semiestruturada com funcionários do NAAH/S Londrina 
para entendermos como esse programa funciona e como é o atendimento dos alunos que 
frequentavam este espaço. Participaram deste estudo 3 profissionais que faziam parte do 
corpo pedagógico do NAAH/S, e os principais resultados obtidos foram: que o referencial 
teórico segui o pelo programa é o do Renzulli, as atividades desenvolvidas estão em 
concordância com os referenciais teóricos da Educação Especial, é de extrema importância 
o acompanhamento do aluno com altas habilidades e a família e a escola desempenham um 
papel fundamental no apoio ao aluno superdotado. 

 

Palavras-chave: Altas Habilidades/superdotação. Educação. NAAHS. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O interesse no estudo sobre o tema de altas habilidades/superdotação 

surgiu a partir de minha primeira orientação para realizar este trabalho acadêmico, 

pois a área me pareceu bastante instigante e um ótimo tema a ser pesquisado. 

A importância do estudo deste tema se dá pela escassez de pesquisas nesta 

determinada área, pois, segundo Freitas e Pérez (2010, p.49), “o Brasil tem mais de 

2,5 milhões de alunos com altas habilidades/superdotação (AH/SD) matriculados 

nas escolas (ensino fundamental e médio), segundo as estimativas da OMS (3,5-

5%)”; dessa forma, como está sendo realizado o atendimento destes alunos está por 

nossas escolas? Certamente é preciso que, cada vez mais, os professores 

conheçam esta temática e se aprofundem para que se deem mais condições de 

desenvolvimento aos talentosos. 

Dessa forma, o presente trabalho tem como questão básica de pesquisa 

investigar qual o atendimento que o aluno com altas habilidades/superdotação 

recebe da cidade de Londrina?  

Existe ou não um setor oficial na cidade que atenda os alunos com altas 

habilidades. Se existir, como é que ele funciona? 

       Segundo o documento Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), a primeira instituição que visava 

o atendimento especializado às pessoas com superdotação foi criada em 1945, na 

Sociedade Pestalozzi, por Helena Antipoff. 

 A Política Nacional de Educação na Perspectiva da Educação Inclusiva objetiva 

o acesso de todos os alunos com necessidades especiais a uma educação de 

qualidade e que respeite as necessidades individuais de cada pessoa. Para isso 

têm-se as seguintes garantias: 

• Transversalidade da educação especial desde a educação 
infantil até a educação superior; 

• Atendimento educacional especializado; 
• Continuidade da escolarização nos níveis mais elevados do 

ensino; 
• Formação de professores para o atendimento educacional 

especializado e demais profissionais da educação para a 
inclusão escolar; 

• Participação da família e da comunidade; 
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• Acessibilidade urbanística, arquitetônica, nos mobiliários e 
equipamentos, nos transportes, na comunicação e informação; e 

• Articulação intersetorial na implementação das políticas públicas. 
(Brasil, 2008, s/p) 

 
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 

n°9394/96, todos os indivíduos têm direito à educaç ão, e para os que necessitarem 

de educação especial, haverá, dentro das escolas regulares, apoio especializado 

para atender todos que dela necessitarem. No Artigo 59 desta Lei podemos 

encontrar algumas diretrizes que norteiam o atendimento especializado para a 

educação especial:  

I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 
específicos, para atender às suas necessidades; 
II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o 
nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de 
suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o 
programa escolar para os superdotados; 
III - professores com especialização adequada em nível médio ou 
superior, para atendimento especializado, bem como professores do 
ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas 
classes comuns; 
IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva 
integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas 
para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho 
competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem 
como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas 
áreas artística, intelectual ou psicomotora; 
V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais 
suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. 
(BRASIL, 1996, s/p). 

 
O documento Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação 

Básica (BRASIL, 2001) menciona que os alunos com altas habilidades/superdotação 

que são capazes de dominar rapidamente “os conceitos, os procedimentos e as 

atitudes” necessitam de um atendimento diferenciado na sala de aula regular, e 

devem receber desafios suplementares em classe comum, na sala de recursos ou 

em outros espaços; e têm ademais o direito de concluir o período escolar em menor 

tempo.  

Neste documento encontramos algumas diretrizes que regulamentam o 

atendimento aos alunos com altas habilidades/superdotação: 

a) Organizar os procedimentos de avaliação pedagógica e 
psicológica de alunos com características de superdotação; 
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b) Prever a possibilidade de matrícula do aluno em série compatível 
com seu desempenho escolar, levando em conta, igualmente, 
sua maturidade sócio emocional; 

c) Cumprir a legislação no que se refere: 
• Ao atendimento suplementar para aprofundar e/ou 

enriquecer o currículo; 
• À aceleração/avanço, regulamentados pelos respectivos 

sistemas de ensino, permitindo, inclusive, a conclusão da 
Educação Básica em menor tempo; 

• Ao registro do procedimento adotado em ata da escola e 
no dossiê do aluno; 

d) Incluir, no histórico escolar, as especificações cabíveis; 
e) Incluir o atendimento educacional ao superdotado nos projetos 

pedagógicos e regimentos escolares, inclusive por meio de 
convênios com instituições de ensino superior e outros 
segmentos da comunidade. (BRASIL, 2001, p. 49). 

 
Os Núcleos de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação (NAAH/S) 

foram criados em 2005, com o intuito de disponibilizar uma formação continuada 

para os professores, atendimento especializado para os alunos e apoio às famílias 

das crianças com altas habilidades/superdotação. Este programa possui uma sede 

em todos os estados e no Distrito Federal, atendendo os alunos da rede pública de 

ensino. 

Pensava-se que era preciso que, os professores conhecessem, cada vez 

mais, esta temática e nela se aprofundassem com vistas à criação de condições 

para o desenvolvimento dos talentosos alunos, mas não se pensava ainda em como 

fazê-lo. 

O despreparo dos educadores e a falta de conhecimento da família são 

fatores que contribuem para que o potencial do aluno não se desenvolva. Sobre isso 

Virgolim (2007, p. 09) diz, “muitas crianças não têm a oportunidade de explorar suas 

potencialidades em seus anos iniciais de vida e seus talentos podem ficar 

escondidos ainda durante os anos escolares e, às vezes, por toda a sua vida”. 

É importantíssimo que os professores estejam preparados para lidar com as 

diferenças de seus alunos, adaptando seu currículo e suas metodologias para 

atender a todos os níveis de conhecimentos e aprendizagens, e assim a criança 

possa se sentir aceita por seus pares e professores. 
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1.1 Desenvolvimento do estudo da área de altas habilidades 
 

As pessoas com altas habilidades/superdotação sempre existiram em nossa 

sociedade; muitos tiveram um futuro brilhante, outros, seja por falta de 

oportunidades seja por não serem reconhecidos, ficaram no anonimato. Percebemos 

que muitos países se preocuparam com uma boa educação para suas crianças, 

principalmente para os mais capazes, mas somente há pouco tempo é que foram 

feitas leis que regulamentaram e inseriram a educação de pessoas com altas 

habilidades dentro da educação especial. 

Segundo Colangelo e Davis (apud GAMA 2006, p. 13), desde a Grécia 

Antiga existiu uma preocupação com a educação das pessoas que se destacassem 

com alguma habilidade superior:  

[...] em Esparta, os meninos eram separados de suas famílias aos 
sete anos, quando começavam sua educação através das artes e 
das técnicas de combate e guerra. Os mais capazes em termos de 
habilidades bélicas e liderança militar eram reconhecidos e 
incentivados a progredir na sua educação. [...] A famosa Academia 
de Platão selecionava rapazes e moças baseando-se em sua 
inteligência e desempenho físico, e não necessariamente na classe 
social, e não cobrava pela educação ali oferecida. 
 

De acordo com Gama (2006, p. 13), na Roma Antiga, meninos e meninas 

teriam condições de frequentar a escola na infância, mas a educação superior era 

privilégio dos homens “mais capazes”. 

Já no século VII, a China valorizava as crianças que se destacavam em 

alguma área do conhecimento, então os chineses destacaram quatro princípios 

muito atuais em nossa sociedade: 

Primeiro, aceitaram o conceito de superdotação como talento 
múltiplo, e valorizaram as habilidades de liderança, imaginação, 
leitura e escrita, memória, raciocínio e percepção. Segundo, 
reconheceram que algumas crianças, aparentemente precoces, ao 
nascer se tornavam adultos normais, outras, normais na infância, 
cresciam de forma notável, e finalmente outras, realmente precoces, 
tinham talentos e habilidades por toda a vida. Em terceiro lugar, 
deram-se conta que mesmo as crianças mais talentosas na infância, 
sem educação apropriada não se desenvolviam convenientemente. 
Finalmente, propuseram que todos os jovens, independente de suas 
classes sociais, recebessem uma boa educação, mas enfatizaram 
que cada um deveria receber a educação que melhor conviesse às 
suas habilidades. (COLANGELO;  DEVIS, apud, GAMA, 2006, p. 14). 
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Esta preocupação dos chineses com a educação é de extrema importância 

para o desenvolvimento de todas as pessoas não somente dos superdotados, sendo 

essencial o reconhecimento do potencial de cada um e a priorização de uma 

educação que oriente o aluno e vá ao encontro do seu potencial.  

Para Gama (2006, p. 14-15), durante o período do Renascimento, na Europa 

Ocidental, a atenção era voltada para os conhecimentos em “artes, arquitetura e 

literatura”, e quem se destacava nessas áreas era premiado com “honrarias e 

fortuna”, foi nessa época que grandes talentos nasceram como “Michelangelo, da 

Vinci, Bernini, Dante e tantos outros” 

Segundo Colangelo e Davis (apud, Gama, 2006, p. 16), seria Sir Francis 

Galton (1822-1911), de origem britânica, o pioneiro em pesquisas sobre inteligência 

e sobre como testá-la. Aliando-se a Charles Darwin, seu primo, elaborou testes, para 

tentar medir a inteligência, “criou avaliações de acuidade visual e auditiva, 

sensações táteis e tempo de reação a estímulos”. Juntos publicaram o livro O Gênio 

Hereditário, por acreditarem que a inteligência humana é herdada de nossos 

antecessores. Mais tarde seus testes de inteligência fracassaram, mas a ideia da 

hereditariedade da inteligência é até hoje reconhecida por psicólogos. 

De acordo com Alencar e Fleith (2001), os primeiros esforços para medir as 

habilidades humanas, tiveram início com Galton na Inglaterra, no século passado. 

Galton se baseou na teoria de Darwin para o desenvolvimento de seu estudo, 

segundo o qual as heranças genéticas influenciavam na capacidade intelectual do 

indivíduo. 

Neste estudo, Galton conclui que a hereditariedade era o 
determinante primário do funcionamento intelectual, sugerindo que 
as capacidades mentais seriam herdadas e seguiriam certas leis de 
transmissão, as quais poderiam ser determinadas pela observação.  
(p. 20-21). 
 

Anos mais tarde, vários pesquisadores, entre eles, “J. M. Cattell que era 

chefe do laboratório de Psicologia da Universidade de Columbia nos Estados 

Unidos” (ALENCAR; FLEITH, 2001, p. 21), aprimoraram suas pesquisas 

desenvolvendo alguns testes de inteligência e utilizando-se de outros que Galton 

tinha idealizado, com intuito de chegar em uma forma de mensurar a inteligência 

humana, visto que “os trabalhos de Galton e Cattell destacavam-se pela busca de 
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fundamentação e mensuração, ao invés de se basearem em dados subjetivos e 

impressionistas, característicos de trabalhos de anteriores.” (idem.). 

Porém, foi na França, no final do século passado, que Binet e Simon 

desenvolveram os testes mais conhecidos e mais famosos para tentar medir a 

inteligência humana; este instrumento tinha como finalidade “[...] separar as crianças 

sem condições de acompanhar o programa das escolas públicas regulares das 

demais” (ALENCAR; FLEITH, 2001, p. 21). 

Binet, como indica Alencar e Fleith 2001, não acreditava nos mesmos 

princípios  usados por Galton e Cattell; eles usavam, em seus testes, “apenas 

funções sensoriais e processos psicológicos simples” (ALENCAR;  FLEITH, 2001, p. 

22), Binet utilizava “abstração, imaginação, atenção, tempo de reação e memória, 

[...] neste sentido, desenvolveu uma série de testes para avaliar a memória, atenção, 

imaginação, compreensão, raciocínio, entre outros aspectos” (ibid.) para identificar 

os indivíduos com inteligência intelectual superior. 

Segundo Alencar e Fleith 2001, os testes produzidos por Binet funcionavam 

da seguinte forma: 

Em 1905, propôs a sua primeira escala, cujos itens variavam em 
ordem de dificuldade, com base em sua aplicação em uma amostra 
de 50 crianças de idades variadas. Esta foi posteriormente 
modificada (tanto em 1908 como em 1911), agrupando-se os itens 
em níveis de idade, desde os 3 anos de idade até os 13. A atribuição 
de um item a uma idade específica se baseava na porcentagem de 
crianças de uma certa idade que resolvia satisfatoriamente o mesmo. 
Quando 75% das crianças de uma certa idade eram capazes de 
responder a um determinado item, este era considerado satisfatório 
para crianças daquela idade. Este critério tinha a grande vantagem 
de permitir caracterizar o desempenho de uma criança como 
equivalente, superior ou inferior ao desempenho da criança de um 
certo grupo de idade. (p. 22). 

 

O teste desenvolvido por Binet consistia em uma série de tarefas ou 

perguntas a uma porcentagem de crianças de determinada idade, esse teste era 

aplicado para medir o nível de inteligência de uma criança, se ela respondesse 

corretamente às questões, correspondentes à sua idade, a criança era considerada 

normal, e se conseguisse responder apenas a perguntas que, na escala de Binet, se 

faziam para uma criança de uma idade inferior à sua, seria considerada com idade 

mental de uma criança mais nova, mas se conseguisse responder a perguntas 



14 

 

dirigidas a uma criança de idade superior à sua, seria considerada com um nível de 

inteligência superior a sua idade cronológica.  

Segue abaixo exemplos de como eram organizados os testes de Binet. 

Segundo Alencar e Fleith (2001, p. 23), “destaca-se a versão adaptada por Lewis 

Terman intitulada Escala de Inteligência Stanford-Binet”: 

 

Quadro 1: Exemplos de itens presentes na escala de Binet de 1908. 
3 anos 
 

• Aponta para a boca, olhos e nariz 

• Repete dois dígitos 

4 anos • Repete três dígitos 

• Indica qual entre duas linhas é a mais longa (uma de 5 e outra de 6 

centímetros) 

5 anos 

 

• Copia um quadrado 

• Conta quatro moedas 

6 anos 

 

• Define objetos familiares em termos de uso 

• Conhece a sua idade 

7 anos 

 

• Diz o que está faltando em um desenho incompleto 

• Repete cinco dígitos 

8 anos 

 

• Conta de trás para a frente de 20 a zero 

• Escreve pequenas sentenças que lhe são ditadas 

9 anos 

 

• Diz os dias da semana 

• Põe em ordem 5 blocos de acordo com o seu peso 

10  anos 

 

• Responde a quentões de compreensão 

• Diz em ordem os meses do ano 

11 anos 

 

• Aponta para absurdos em afirmações contraditórias 

• Define alguns termos abstratos, como caridade e justiça 

12 anos 

 

• Repete sete dígitos 

• Interpreta figuras 

13 anos 

 

• É capaz de diferenciar entre pares de palavras abstratas 

Fonte: Alencar e Fleith (2001, p. 23) 
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De acordo com Alencar e Fleith (2001, p. 23-24) Binet acreditava que a 

inteligência poderia ser treinada para obter um bom desempenho intelectual; desta 

maneira, “desenvolveu uma série de procedimentos a que chamou de ‘ortopedia 

mental’, cujo objetivo era desenvolver, através de uma série de exercícios, algumas 

habilidades ou funções intelectuais”. 

Gama menciona que foi na Inglaterra que surgiu a primeira iniciativa de 

educação de crianças das classes baixas. Com os Atos Educacionais de 1870 e de 

1902, ficava a cargo dos governos locais manter as escolas. Em 1944, os alunos 

eram selecionados por meio de “testes de aptidão” para serem encaminhados aos 

diferentes tipos de educação, que eram “preparação para a universidade, 

preparação geral e preparação técnica ou vocacional” (p. 17). Na década de 60 

começa-se a perder a confiança nos testes de aptidão, e com isso a educação dos 

superdotados começa a perder força. Nos anos 80, o enriquecimento começa a 

fazer parte da educação dos mais capazes. 

 

 

1.2 Identificação do aluno com altas habilidades/superdotação 
 

O talento pode estar presente em indivíduos de todas as etnias e classes 

sociais, segundo Helena Antipoff (apud Guenther, 2006, p. 23) “[...] Não há nenhuma 

prova contrária à existência de bem dotados no meio rural [...] e por implicação, nas 

classes pobres e desprivilegiadas, hoje fato tacitamente aceito”. Podemos ter 

indivíduos que apresentam uma característica de superdotação em todas as classes 

sociais e em todas as culturas. É claro que as pessoas que possuem uma posição 

social privilegiada terão mais chances de desenvolver seu talento, pois terão mais 

oportunidades de frequentar cursos em escolas mais bem estruturadas.  

Ensina Guenther (apud Virgolim, 2007, p. 19) “a capacidade e talento humano 

se desenvolvem e se expressam em produção superior, desde que o potencial seja 

identificado, estimulado, acompanhado e orientado”. É muito importante que, nos 

diversos meios sociais em que estão inseridos, os indivíduos com altas habilidades, 

sejam reconhecidos e estimulados para manutenção e ampliação de seus talentos. 
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É necessário que se faça uma correta diferenciação dos diversos conceitos 

que são, na maioria das vezes, confundidos como sinônimo de altas habilidades, os 

quais são: crianças precoces, prodígio e gênios. De acordo com Virgolim (2007): 

• Crianças precoces: são as que têm habilidades que se manifestam 

prematuramente e podem desenvolver-se em qualquer área do 

conhecimento. Porém, nem todos os adultos talentosos foram precoces 

quando criança, o que influencia em seu desenvolvimento é a intensidade dos 

estímulos, da motivação, da curiosidade, da vontade de aprender que cada 

um desempenha no decorrer de seu desenvolvimento. 

• Crianças prodígio: essa expressão é utilizada para indicar uma criança 

precoce que desempenha uma habilidade em nível de um adulto em alguma 

área do conhecimento. “O prodígio é único no sentido de exibir uma 

habilidade extremamente especializada, somente expressa sob condições 

bastante específicas do ambiente sócio-cultural” (p. 24). A criança-prodígio 

desempenha suas tarefas de maneira fácil, natural e sem esforços; seu 

talento é demonstrado de maneira excepcional em várias áreas. 

• Crianças gênios: Lewis Terman (1926, apud Virgolim, 2007, p. 27) definia 

como gênio toda criança que alcance um nível de QI acima de 140. Porém, 

em pesquisas mais recentes, denominam-se com o termo “gênio” para 

pessoas que contribuíram de alguma forma para o conhecimento e 

desenvolvimento da humanidade. Segundo Virgolim (2007, p. 27), “os gênios 

são os grandes realizadores da humanidade, cujo conhecimento e 

capacidades nos parecem sem limite, incrivelmente excepcionais e únicas”.  

 

 

1.3 O que é Inteligência 
 

Para Gardner (1995, p. 13-14), as pessoas são dotadas de diferentes 

capacidades; dessa forma, podemos ter diferentes tipos de inteligência. Para 

justificar tal afirmação propõe-se: 

Pensem, por exemplo, nos marinheiros dos mares do Sul, que 
encontram seu caminho em torno de centenas, ou mesmo milhares, 
de ilhas olhando para as constelações de estrelas no céu, sentindo a 
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maneira pela qual um barco passa sobre as águas e observando 
alguns marcos dispersos, uma palavra para a inteligência nessa 
sociedade de marinheiros provavelmente se referia a esse tipo de 
habilidade para navegar, pensem nos cirurgiões e engenheiros, 
caçadores e pescadores, dançarinos e coreógrafos, atletas e 
treinadores, chefes e feiticeiros de tribos. Todos esses papéis 
diferentes devem ser levados em conta se aceitamos a maneira pela 
qual eu defino a inteligência – isto é, como a capacidade de resolver 
problemas ou de elaborar produtos que sejam valorizados em um ou 
mais ambientes culturais ou comunitários. 
 

O mundo para se desenvolver necessita de pessoas com diversas 

capacidades; se todos fossem padronizados com um só tipo de inteligência não 

teríamos uma sociedade evoluída, com variadas formas de viver, ou seja, se só 

tivéssemos matemáticos, o que seria do mundo sem as artes, a literatura, a ciência e 

o esporte. Sendo assim, é de extrema importância que se valorizem os 

superdotados e se colabore para a especialização das variadas formas de 

inteligência. 

Em suas pesquisas, Gardner expõe que existem sete tipos de inteligências, 

que são: 1. a inteligência lingüística; 2.  a inteligência lógico-matemática; 3. a 

inteligência espacial; 4. a inteligência musical; 5. a inteligência corporal-cinestésica; 

6. a inteligência interpessoal e, por último, 7. a inteligência intrapessoal. 

 

• Inteligência linguística: 

Essa inteligência faz parte da psicologia tradicional que, por meio dos testes 

de QI, se verifica o grau de inteligência de um indivíduo.  

As pessoas talentosas são capazes de feitos extraordinários e se dedicam 

intensamente ao objeto de seu interesse. Refere Soldo 1982 (apud Gardner, 1995, 

p. 25): 

Aos dez anos de idade, T. S. Eliot criou uma revista chamada 
Fireside, da qual ele era o único colaborador. Num período de três 
dias, durante suas férias de inverno, ele criou oito edições completas. 
Cada uma incluía poemas, histórias de aventura, uma coluna de 
fofocas e humor. Parte desse material ainda existe e demonstra o 
talento do poeta. 

 
• Inteligência lógico-matemática: 

O raciocínio lógico dos indivíduos que manifestam esse tipo de talento é 

muito perspicaz; eles descobrem maneiras mais resumidas de solucionar problemas, 
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“[...] é o arquétipo da “inteligência pura” ou da faculdade de resolver problemas que 

encurta significamente o caminho entre dois domínios” (GARDNER, 1995, p. 25). O 

indivíduo consegue mentalmente direcionar caminhos e suposições que o levará a 

solucionar a questão. Esse tipo de inteligência também se enquadra nos testes 

tradicionais de QI. 

 

Explica Gardner (1995, p. 24-25): 

[...] dois fatos essenciais da inteligência lógico-matemática. Em 
primeiro lugar, no indivíduo talentoso, o processo de resolução do 
problema geralmente é surpreendentemente rápido – o cientista 
bem-sucedido lida com muitas variáveis ao mesmo tempo e cria 
numerosas hipóteses que são avaliadas e depois, por sua vez, 
aceitas ou rejeitadas. [...] a solução e um problema pode ser 
construída antes de ser articulada. De fato, o processo de solução 
pode ser totalmente invisível, inclusive para aquele que resolve o 
problema. 

 
• Inteligência espacial: 

O indivíduo com esse tipo de inteligência tem a capacidade de elaborar, 

aperfeiçoar e utilizar mentalmente elementos que o auxiliam na obtenção de 

estratégias em um jogo, na pintura de um quadro, em que o artista consegue 

representar o cenário que está retratando, em navegadores mapear um determinado 

caminho. 

A solução de problemas espaciais é necessária na navegação e no 
uso do sistema notacional de mapas. Outros tipos de solução de 
problemas espaciais são convocados quando visualizamos um objeto 
de um ângulo diferente, e no jogo de xadrez. As artes visuais 
também utilizam esta inteligência no uso do espaço. (GARDNER, 
1995, p.25) 

 
• Inteligência musical 

Após ser expresso esse relato percebemos que o talento musical é de 

alguma forma inato, graças a ele o indivíduo que terá chances de desenvolver suas 

capacidades para a música. “sua poderosa reação àquele som particular e seu 

rápido progresso no instrumento sugerem que ele estava biologicamente preparado, 

de alguma forma maneira, para esse empreendimento” (GARDNER, 1995, p. 22). 

Podemos verificar que as crianças talentosas, manifestam, desde pequenas uma 

certa preferência ou aptidão ao tipo de inteligência que desenvolverá no futuro. 

Relata Menuhin (apud Gardner, 1995, p. 22): 
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Quando estava com três anos de idade, Yehudi Menuhin foi 
introduzido por seus pais, clandestinamente, na Orquestra de São 
Francisco. O som do violino de Louis Persinger fascinou tanto a 
criança que ela insistiu em ganhar um violino em seu aniversário e 
em ter Louis Persinger como seu professor. Conseguiu ambos. 
Quando estava com dez anos de idade, Menuhin era um músico 
internacional. 
 

• Inteligência corporal-cinestésica: 

A inteligência corporal-cinetésica é um tipo de talento que não pode ser 

detectado pelos testes convencionais de inteligência. As pessoas com esse talento 

possuem uma boa coordenação apropriada para a realização das diversas 

atividades que envolvem seu corpo como, por exemplo, na prática de esportes, nas 

artes, na obtenção de algum tipo de produto proveniente da ação corporal de seu 

inventor, na dança, na ação cirúrgica em que cirurgiões, através de movimentos 

precisos, são capazes de reconstruir diversas partes do corpo. 

Explica Gardner (1995, p. 24): 

A consideração do conhecimento corporal-cinestésico como 
“solucionador de problemas” talvez seria menos intuitiva. 
Certamente, executar uma seqüência mímica ou bater numa bola de 
tênis não é resolver uma equação matemática. E, no entanto, a 
capacidade de usar o próprio corpo para expressar uma emoção 
(como na dança), jogar um jogo (como num esporte) ou criar um 
novo produto (como no planejamento de uma invenção) é uma 
evidência dos aspectos cognitivos do uso do corpo. 

 
• Inteligência interpessoal: 

Este talento consiste na aptidão que um ser humano tem de compreender 

profundamente os sentimentos, os temperamentos e os desejos de outro ser 

humano, captando suas vontades e suas necessidades. As pessoas dotadas deste 

talento possuem uma capacidade de liderança muito bem desenvolvida vindo a 

tornar-se um líder. Também são ótimas em trabalhos em grupo, podendo articular 

suas ideias com facilidade; “a inteligência interpessoal nos permite compreender os 

outros e trabalhar com eles” (GARDNER, 1995, p. 29). 

Pessoas com este talento geralmente procuram profissões ligadas ao 

relacionamento direto com os sujeitos como vendedores bem sucedidos, 

professores, psicólogos, políticos, lideres religiosos e professores. 

Ensina Gardner (1995, p. 27): 



20 

 

A inteligência interpessoal está baseada numa capacidade nuclear 
de perceber distinções entre ao outros; em especial, contrastes em 
seus estados de ânimo, temperamentos, motivações e intenções. Em 
formas mais avançadas, esta inteligência permite que um adulto 
experiente perceba as intenções e desejos de outras pessoas, 
mesmo que elas os escondam. Essa capacidade aparece numa 
forma altamente sofisticada em líderes religiosos ou políticos, 
professores, terapeutas e pais. 
 

• Inteligência intrapessoal: 

Os indivíduos que possuem a inteligência intrapessoal são capazes de 

compreender a si mesmos e utilizar esse talento para resolver seus próprios 

problemas. O indivíduo é capaz de perceber seus próprios sentimentos, desejos e 

necessidades formando sua autoimagem. Esta inteligência é individual e só pode ser 

notada por meio de alguma outra inteligência como a cinestésica, a linguística e a 

musical. 

Diz Gardner (1995, p. 28): 

[...] o conhecimento dos aspectos internos de uma pessoa: o acesso 
ao sentimento da própria vida, à gama das próprias emoções. À 
capacidade de discriminar essas emoções e eventualmente rotulá-las 
e utilizá-las como maneira de entender e orientar o próprio 
comportamento. A pessoa com boa inteligência intrapessoal possui 
um modelo viável e efetivo de si mesma [...]. 
 

Ainda não se tem um conceito definido que caracterize a inteligência e a 

melhor forma de mesurá-la. Em um simpósio realizado em 1921, foi proposta a 

seguinte questão a diversos pesquisadores que se dedicavam a esse estudo, “o que 

é inteligência e qual a melhor maneira de medi-la?” (RESNICK, 1976; STERNBERG, 

1990, apud, ALENCAR; FLEITH, 2001, p. 24). 

De acordo com Alencar e Fleith (2001, p. 25), as definições foram às 

seguintes: 

- L. Terman: habilidade de pensar em termos de idéias abstratas. 
- S.S. Colvin: habilidade de aprender a ajustar-se ao meio ambiente. 
- M. E. Haggerty: um dos grupos de processos mentais complexos 
tradicionalmente definidos... como sensação, percepção, associação, 
memória, imaginação, discriminação, julgamento e raciocínio. 
- H. Woodrow: uma capacidade adquirida. 

  

No ano de 1986, Sternberg e Detterman propuseram as mesmas questões 

do simpósio de 1921 aos pesquisadores dessa área, pois eles chegaram à 

conclusão de que as respostas do “primeiro simpósio concentravam-se 
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predominantemente nos aspectos psicométricos do construto inteligência” 

(ALENCAR; FLEITH, 2001, p. 25). As respostas obtidas no ano de 1986 traziam 

novos aspectos que teriam de ser considerados para se caracterizar a inteligência 

humana, que seriam “o processamento de informação por parte do indivíduo, a 

influência do contexto cultural e a relação entre eles” (ibid.). 

 São muitas as definições que encontramos sobre a inteligência, que, como 

aponta (ALENCAR; FLEITH, 2001, p. 25), podemos ordenar em dois grupos, 

“cognitivas (quando se define inteligência em termos de habilidades para aprender, 

manipular símbolos, raciocinar abstratamente) e adaptativas (as quais enfatizam os 

processos de adaptação do indivíduo em seu ambiente total)”. 

Gardner (1995) frisa que todos os indivíduos são dotados de diferentes 

inteligências;é, portanto, de extrema importância que se identifique e estimule a 

inteligência de cada indivíduo, para que ele possa valorizar suas preferências e se 

sentir mais bem colocado dentro de sua sociedade. 

Expõe Gardner (1995, p. 18): 

É da máxima importância reconhecer e estimular todas as variadas 
inteligências humanas e todas as combinações de inteligências. Nós 
todos somos tão diferentes em grande parte porque possuímos 
diferentes combinações de inteligências. Se reconhecermos isso, 
penso que teremos pelo menos uma chance melhor de lidar 
adequadamente com os muitos problemas que enfrentamos neste 
mundo 
 

De acordo com Jencks 1972, “[...] Os testes de QI predizem o desempenho 

escolar com considerável exatidão, mas não predizem de maneira satisfatória o 

desempenho numa profissão depois da instrução formal” (JENCKS 1972, apud 

GARDNER, 1995, p. 20). Os testes padronizados, que medem o grau de 

“inteligência” dos indivíduos, conseguem apenas diagnosticar as capacidades que 

podem ser expressas com lápis e papel, ou seja, as habilidades lógico-matemáticas 

e as linguísticas; as outras habilidades não podem ser mensuradas por esse tipo de 

teste, “[...] o jogador de xadrez, o violinista e o atleta são inteligentes” nessas 

atividades? Se eles são, então por que nossos testes de ‘inteligência’ não 

conseguem identificá-los? [...] o que lhes permite conseguir esses feitos 

espantosos?”(p. 20). É necessário que, para cada forma de inteligência, se tenham 

testes adequados e adaptados às necessidades individuais dos sujeitos, para que 

não se priorize ou não se prejudique nenhuma das inteligências. 
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Refere Gardner (1995, p. 30): 

[...] É verdade que cada papel cultural, seja qual for seu grau de 
sofisticação, requer uma combinação de inteligências. Assim, mesmo 
um papel aparentemente simples, como tocar um violino, transcende 
à simples inteligência musical. Tornar-se um violinista bem-sucedido 
requer destreza corporal-cinestésica e as capacidades interpessoais 
de relacionar-se com uma audiência e, de maneira um pouco 
diferente, de escolher um empresário; muito possivelmente, envolve 
também uma inteligência intrapessoal. A dança requer capacidades 
nas inteligências corporal-cinestésica, musical, interpessoal e 
espacial em graus variados. A política requer uma capacidade 
interpessoal, uma facilidade lingüística e talvez certa aptidão lógica. 
Na medida em que quase todos os papéis culturais exigem várias 
inteligências, torna-se importante considerar os indivíduos como uma 
coleção de aptidões [...]. 
 

O autor afirma que o indivíduo não possui somente um tipo de inteligência 

isolada; o que pode acontecer é uma inteligência se destacar em relação a outras, 

mas todo tipo de talento envolve uma série de outras capacidades que, em menor 

grau, exerce influência nos resultados obtidos pela inteligência que é manifestada 

com maior intensidade. O fato de um indivíduo ter um desses tipos de inteligência 

muito bem desenvolvido não garante o sucesso em sua vida profissional, pois, para 

que essa inteligência possa ser bem sucedida, é necessário que o indivíduo tenha 

um conjunto de outros tipos de inteligência trabalhando a seu favor.  

Gardner diz que a avaliação dos vários tipos de inteligência deve ter como 

base problemas que fazem parte daquele determinado tipo de inteligência  que está 

sendo avaliado, “isto é, a avaliação matemática deveria apresentar problemas em 

ambientes matemáticos, [...] na música, por outro lado, os problemas estariam 

inseridos num sistema musical” (1995, p. 34). Isso se faz necessário para que se 

tenha uma avaliação justa de cada tipo de inteligência, pois os testes padronizados, 

que são usados pela maioria das escolas, valorizam somente a inteligência 

linguística e a lógico-matemática. Se um aluno, não tem aptidão nesse tipo de 

inteligência ele é considerado desprovido de talento, conclusão não verdadeira; é 

preciso que se revejam as forma tradicionais de avaliação para que sejam dadas 

oportunidades para que outros tipos de capacidades se desenvolvam. 
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1.4 Críticas aos testes de inteligência 
 

São muitas as críticas aos testes que se destinam a medir, de alguma forma, 

a inteligência humana, pois, dependendo do resultado que o indivíduo obter nesses 

testes, ele pode sofrer prejuízos em sua autoestima. 

Segundo Alencar e Fleith (2001, p. 26), um dos motivos pelo qual os testes 

são criticados é o referente ao conteúdo dos seus itens, já que os conteúdos 

referem-se a conhecimentos com os quais a classe média tem mais contato; sendo 

assim, a classe média obtém melhores resultados nos testes de inteligência. 

Halpern (apud, ALENCAR; FLEITH, 2001, p. 26) ensina: 

[...] escores de testes de inteligência devem ser interpretados 
levando-se em consideração o gênero do indivíduo que foi submetido 
ao teste. [...] as mulheres tendem a obter escores mais altos nas 
tarefas que requerem velocidade perceptual, habilidades motoras 
finas, produção e compreensão de prosas complexas e uso de 
informação fonológica e semântica na memória a longo prazo. Por 
outro lado, os homens tendem a ter melhor desempenho em tarefas 
que exigem transformação na memória de trabalho viso-espacial, 
respostas espaço-temporais e raciocínio matemático-abstrato. Da 
mesma maneira, diferenças étnico-culturais devem ser consideradas 
na interpretação dos escores de testes de inteligência. 

  

Fica, então, claro que os testes de inteligência não podem medir diferentes 

tipos de inteligência, visto que a cultura, o gênero, a classe social, a etnia 

influenciam nos conhecimentos e habilidades de cada indivíduo. Por essa razão não 

pode, ser utilizado somente um tipo de teste com todas as pessoas. 

 

 

1.5 A superdotação na escola 
 

A escola é o local onde os alunos adquirem e ampliam seus potenciais; seu 

papel é direcionar os educandos para o “desenvolvimento de traços de 

personalidade e atitudes favoráveis ao desenvolvimento do talento, para que possa 

ser corretamente identificado, estimulado e potencializado ao máximo” (Virgolim, 

2007, p. 17). 
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Segundo Virgolim (1997, p. 18), são encontrados diversos problemas na 

realidade brasileira no que diz respeito ao atendimento de alunos com altas 

habilidades. 

(a) treinamento especializado dos profissionais; (b) materiais 
adequados à necessidade do grupo; (c) currículos e programas 
adequados aos diferentes níveis em escolas públicas e 
particulares; (d) cursos de graduação e pós-graduação nas 
universidades brasileiras específicos para a área; (e) técnicas 
mais modernas de identificação; (g) maior número de pesquisas 
realizadas com esta população para a realidade brasileira; e (h) 
mais literatura especializada em nosso idioma.  

 

De acordo com Freitas e Perez (2010), o atendimento aos alunos com 

necessidades especiais, bem como aos que possuem altas 

habilidades/superdotação, deve ser especializado em todo o processo de 

escolarização, disponibilizando-se-lhes materiais e metodologias adequados as suas 

necessidades, professores especializados e um currículo que potencialize o eles têm 

de melhor e se articule com o ensino regular. 

O enriquecimento do atendimento/intervenção no caso dos alunos 
com altas habilidades/superdotação pode ser realizado de diferentes 
formas, no contexto curricular, com flexibilização dos conteúdos 
curriculares, adaptações, alterações nos objetivos e metodologia, 
como também extracurriculares, disponibilizando programas de 
desenvolvimento pessoal do sujeito, que podem ser realizados 
individualmente ou em pequenos grupos. Estes programas de 
enriquecimento visam aumentar e/ou aprofundar os conteúdos, a 
extensão do conhecimento e a utilização de novas estratégias e 
métodos de ensino para os diversos níveis de escolaridade. 
(FREITAS; PÉREZ, 2010, p. 10). 

 

 A escola precisa conhecer melhor seus alunos, para que passe a oferecer 

melhores alternativas de desenvolvimento para todos os seus membros, pois nem 

todas as pessoas aprendem da mesma forma, e têm o mesmo tipo de interesse; é 

por isso, que Gardner defende uma escola centrada no indivíduo, que leve em conta 

seus interesses individuais e ofereça variados tipos de oportunidades para que todos 

os tipos de inteligência possam ser desenvolvidos. 

Esclarece Gardner (1995, p. 16): 

[...] o papel da escola deveria ser o de desenvolver as inteligências e 
ajudar as pessoas a atingirem objetivos de ocupação e passatempo 
adequados ao seu espectro particular de inteligências. As pessoas 
que são ajudadas a fazer isso, acredito, se sentem mais engajadas e 
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competentes, e, portanto mais inclinadas a servirem à sociedade de 
uma maneira construtiva. 
 

Pelo fato de os seres humanos ser capaz de desenvolver diferentes tipos de 

inteligência, é que as escolas deveriam capacitar-se e ampliar suas práticas, para 

que todos os tipos de habilidades possam ser construídos.  

De acordo com Freitas e Perez (2010, p.5), os professores precisam 

conhecer as particularidades de seus alunos para que possam oferecer propostas 

que sejam apropriadas aos vários tipos de desenvolvimento, pois, dentro de uma 

sala de aula existem alunos de variados níveis e de entendimento que devem ser 

respeitados para que eles alcancem uma educação de qualidade. Para que isso 

aconteça, a capacitação dos professores deve ser constante durante sua vida para 

que possam contribuir com o desenvolvimento das potencialidades de cada um de 

seus alunos. Sabe-se também que, “além da ação docente em sala de aula, existem 

outros fatores que devem ser levados em consideração, como o currículo apropriado 

e flexibilizado que conduzirá a práticas pedagógicas realmente heterogêneas.” 

(idem). 

O professor da escola inclusiva deve avançar em direção à 
diversidade. É necessário deixar de ser mero executor de currículos 
e programa predeterminados, para se transformar em responsável 
pela escolha de atividades, conteúdos ou experiências mais 
adequadas ao desenvolvimento das capacidades fundamentais dso 
seus alunos, tendo em conta o nível e as necessidades deles. Para 
tanto, é necessário conhecer as características individuais dos 
alunos com altas habilidades/superdotação e as diferentes formas de 
manifestação de suas singularidades por meio de observações que 
lhe permita identificar as preferências e facilidades de cada um, 
assim como suas limitações. (FREITAS; PÉREZ, 2010, p. 5). 

 

Os alunos com altas habilidades/superdotação necessitam de um currículo 

que possua propostas diferenciadas para atender as suas necessidades, uma vez 

que o desenvolvimento do talento pede estimulação constante, e o Estado tem o 

dever de garantir uma educação de qualidade que vise o desenvolvimento de todos 

os indivíduos, independentemente de suas necessidades. 

A criança talentosa necessita ser estimulada em seu potencial, para isso é 

preciso que todos os responsáveis por ela sejam capacitados e trabalhem em 

conjunto para seu melhor desenvolvimento, é preciso também que se tenha 

materiais didáticos de qualidade e adequados, que os espaços sejam apropriados, 
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que haja interação social e que os alunos se sintam aceitos. Para Guenther (apud 

Virgolim, 2007, p. 19), “a capacidade e talento humano se desenvolvem, e se 

expressam em produção superior, desde que o potencial seja identificado, 

estimulado, acompanhado e orientado”. 

A educação deve ser um processo contínuo na vida de todas as pessoas e 

principalmente de quem tem uma habilidade acima da média. Nesse caso, é de 

muita importância que o individuo com altas habilidades tenha condições de 

frequentar locais onde seu talento é valorizado e potencializado. Sobre isso 

Guenther (2006, p. 26) escreve:  

Não há dúvida que desenvolver capacidade e talento envolve um 
processo contínuo de aprendizagem, educação e vivência (formal e 
informal), tanto em quantidade, quanto em qualidade e diversidade, 
ou seja, envolve ensino, instrução, exercício, prática regular, treino 
[...]. 

 

É necessário que o aluno talentoso participe de atividades extraescolares 

adequadas a seu potencial para que possa desenvolver suas habilidades, Guenther 

(2006, p. 43) traz quatro estratégias para o aluno mais capaz, que são: 

Aceleração  – uma medida de organização que implica em oferecer 
mais matéria escolar em menos tempo, e avançar o aluno para 
séries e assuntos que estariam à frente no currículo e na seriação 
escolar. 
Enriquecimento  – medida de caráter pedagógico, que envolve 
explorar outros ângulos e implicações dos temas, assuntos e 
materiais estudados indo além deles, aprofundando, ampliando, 
relacionando-os e combinando-os com outros temas, de forma a 
fazer surgir novas configurações e novas ideias. 
Sofisticação  – trabalho mental sobre temas abordados, levando a 
aprimorar, alargar, ampliar e aprofundar aquilo que tenha provocado 
interesse, curiosidade ou perplexidade no aluno, ou um grupo de 
alunos. 
Novidade – medida de estimulação que contempla a introdução de 
aspectos, temas e assuntos não explorados pelo aluno, 
acrescentando novas experiências e conteúdo novo em relação ao 
currículo regular. (grifos do autor). 

 

O desenvolvimento do talento deve ser uma preocupação constante dos 

professores e da equipe pedagógica escolar, para que os alunos com altas 

habilidades continuem desenvolvendo seu talento; caso contrário, eles podem ter 

estagnada sua capacidade e se desinteressar, por se frustrar com o cotidiano 

escolar que, muitas vezes, não é atrativo à maioria dos alunos. Por isso, é preciso 
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que as estratégias de ensino sejam diferenciadas e adequadas; somente assim se 

pode atingir uma maior igualdade no ensino em nossas escolas. 

O meio onde a criança nasce e se desenvolve conta muito para o 

aperfeiçoamento de seu talento, pois uma criança que tem em sua casa, acesso a 

um ambiente cultural diversificado aprimora seus conhecimentos e aprende a se 

interessar desde cedo pelo conhecimento. No entanto, é necessário que haja 

interesse em desenvolver determinada habilidade; caso contrário, o talento pode 

acabar ficando adormecido. Sobre isso acrescenta Guenther (2006, p. 56) “[...] 

havendo capacidade, estimulação e contexto apropriado à expressão dos talentos, 

eles tenderão a se desenvolver e se expressar em qualidade e desempenho [...]”. 

Para que se tenha uma educação que respeite os indivíduos como eles são, 

é necessário que nós, professores, deixemos o comodismo de lado e nos 

comprometamos com uma educação que possibilite uma ampla forma de aprender. 

Os conteúdos trazidos para a sala de aula devem ser diversificados e desafiadores, 

devem ir muito além do que são propostos nos livros didáticos e nos currículos 

escolares. Os alunos devem experimentar novas formas de aprender e de se 

desenvolver, sabendo-se que cada indivíduo é um ser único e, portanto, tem o 

direito de aprender de forma diferente. 

A tarefa dos professores não é a das mais fáceis; eles são responsáveis por 

ensinar um conteúdo sistematizado a diferentes pessoas com diferentes potenciais e 

interesses, muitas vezes, driblando as dificuldades materiais e pessoais que se 

encontram a maioria das escolas, porém, é necessário estarem cientes da árdua, 

mas também gratificante tarefa de educar e comprometer-se em fazer a diferença 

para seus alunos e não se tornar meros reprodutores dos conteúdos, mas sim, 

professores comprometidos com a educação de todos os seus alunos.  

 

 

 
 

 

1.6 Pesquisas brasileiras sobre altas habilidades/superdotação. 
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 A pesquisa realizada por Martins e Alencar (2011), teve como foco principal 

verificar qual seria a formação ideal para que os professores possam atender os 

alunos que apresentam características de altas habilidades/superdotação. Foi 

realizada uma entrevista semiestruturada com uma abordagem qualitativa. 

Participaram da entrevista 20 professores da rede pública de ensino, 10 dos quais 

atuavam nas séries iniciais do ensino fundamental e 10 no curso de Pedagogia, em 

uma cidade localizada próximo a Brasília. Os resultados obtidos indicaram que 80% 

dos professores entrevistados acreditam ser importante uma formação específica 

para o atendimento dos alunos com altas habilidades/superdotação, e que não é 

fundamental que os professores tenham também altas habilidades para lidar com 

alunos superdotados. Uma das dificuldades encontradas é a falta de informação 

para se desenvolver o trabalho prático com alunos com altas 

habilidades/superdotação. 

Chacon e Paulino (2011) desenvolveram um trabalho que teve como base 

de estudo a neurociência e como objetivo, o entendimento das denominações: 

precoces, prodígios, gênios e altas habilidades. O estudo se fundamentou em 

pesquisa bibliográfica. As publicações utilizadas para o presente trabalho datam dos 

anos de 1966 a 2009 em que foram pesquisadas 40 obras das quais 18 artigos e 22 

outros textos. O foco da pesquisa foi o propósito de saber se existe a necessidade 

de explicar de forma diferenciada os precoces, os prodígios, os gênios e as altas 

habilidades. Chegou-se à conclusão de que não há necessidade de explicar, de 

forma diferente, precoces, prodígios, gênios e altas habilidades, mas que existem 

diferenciações entre cada grupo. Dentro da teoria do Renzulli é possível explicar os 

gênios e as altas habilidades; no caso dos precoces e prodígios é necessária uma 

investigação mais minuciosa. 

Freitas e Stobaus (2011) analisaram a prática pedagógica desenvolvida com 

alunos que possuem características de altas habilidades/superdotação sob a ótica 

das propostas curriculares e da política de inclusão escolar. 

Pelos resultados obtidos constatamos que, o currículo escolar agrega 

relações de poder e, por este motivo, acredita-se que este instrumento pode ser 

usado em favor da educação especial englobando as altas 

habilidades/superdotação, com propostas mais adequadas ao atendimento das 

diversas necessidades existentes dentro da sala de aula. Desta forma, poderíamos 
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prevenir atos de discriminação, segregação e exclusão pessoal, familiar, escolar e 

social, visto todos terem oportunidades de aprender e se desenvolver da melhor 

forma possível. 

O estudo de Rangni e Costa (2011) visa refletir sobre as diversas 

nomenclaturas utilizadas por autores brasileiros para se referir ao individuo com 

altas habilidades/superdotação. Sua fonte de dados foram os artigos publicados na 

Revista Educação Especial, de Santa Maria, RS, entre os anos de 2001 á 2010. 

Como resultados de pesquisa podemos apontar que existem diferenças nas 

nomenclaturas e nas palavras-chave utilizadas nos artigos produzidos pela fonte 

citada, e isso prejudica o atendimento especializado do aluno com altas 

habilidades/superdotação, pelo fato de muitos educadores conhecerem pouco sobre 

o tema.  

Barbosa; Simonetti e Rangel (2005) elaboraram um projeto que tinha por 

objetivo analisar como eram oferecidas as atividades escolares de enriquecimento 

para auxiliar os estudantes que possuíam transtorno obsessivo-compulsivo e altas 

habilidades/superdotação/talento. Para a identificação das altas habilidades foram 

utilizados os seguintes instrumentos:  

Testes psicológicos Matrizes Progressivas de Raven - Escala Geral, 
e Minhas Mãos (MM), além do coeficiente de rendimento escolar dos 
sujeitos, bem como os relatos dos mesmos, colhidos por meio de 
questionário baseado no Modelo Triádico de Renzulli e Mönks. 
(BARBOSA; SIMONETTI; RANGEL, 2005, p. 201). 

 

Para a identificação do transtorno obsessivo-compulsivo, foram utilizados 

“Escala de Sintomas Obsessivo-Compulsivos de Yale-Brown (YBOCS) e um 

questionário baseado em Cordioli” (iden). 

Este instrumento foi aplicado a nove indivíduos que possuíam características 

de altas habilidades/superdotação e transtorno obsessivo-compulsivo. Os resultados 

obtidos fazer ver que é necessário ofertar programas de enriquecimento curricular 

aos alunos com altas habilidades, pois ainda existem muitos educadores que 

desconhecem o transtorno obsessivo-compulsivo e muitos educadores que não 

reconhecem as altas habilidades como sendo uma necessidade especial que 

precisa ser acompanhada. 
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2  MÉTODO 
 

A presente pesquisa replicou uma parte do trabalho desenvolvido por Souza 

(2008) realizado no NAAH/S da Bahia. O autor entrevistou os profissionais que 

atuavam no setor e os alunos atendidos. O presente estudo entrevistou apenas os 

profissionais que trabalhavam no NAAH/S.  

 

 

2. 1 Descrição dos participantes 
 

Foram entrevistadas três funcionárias do NAAH/S, Londrina: duas pedagogas 

(P1 e P2) e uma psicóloga (P3), todas do gênero feminino. No momento da 

realização da entrevista, as participantes ocupavam o cargo de coordenação (P1), 

de pedagoga (P2) e de psicóloga (P3). 

 Foi também utilizada, nesta presente pesquisa, uma monografia, elaborada 

por Souza (2008), a qual teve como campo de pesquisa O NAAH/S Bahia. 

 

 

2.2 Descrição do ambiente 
 

As entrevistas foram realizadas em um local escolhido pelas próprias 

participantes. Quanto ao local, convencionou-se que ele fosse em uma sala 

reservada para que as entrevistadas pudessem gravar suas falas sem interrupções. 

 

 

2.3 Instrumento de coleta de dados 
 

A coleta de dados foi feita em uma entrevista semiestruturada, a fim de que 

as participantes se sentissem mais à vontade para falar sobre o trabalho que 

desenvolviam no qual houvesse flexibilidade para introduzir novas questões, se 

necessário. 
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O instrumento de pesquisa compõe-se, inicialmente de dez questões do 

roteiro utilizado por Souza (2008), mas, no decorrer do estudo-piloto, constatou-se a 

necessidade de acréscimo de novas perguntas para clarear o trabalho desenvolvido 

pelo setor. O roteiro definitivo foi composto por 15 perguntas.  

 

 

2.4 Procedimento metodológico 
 

Inicialmente entrou-se em contato com o Núcleo Regional de Ensino e com a 

Secretaria Municipal de Educação da cidade para identificar o setor governamental e 

não governamental que atendiam os alunos com AH/S. Ao se constatar que apenas 

o NAAH/S fazia o atendimento, entrou-se em contato com a coordenação do setor 

via telefone e marcou-se o horário para a realização da entrevista. 

A entrevista foi realizada individualmente com cada participante, e o gravador 

de áudio foi utilizado para melhor captar as informações proferidas pela entrevistada. 

 Duas participantes (P1 e P2) foram entrevistadas no mesmo dia e a P3 

agendou outra data. O tempo médio das entrevistas foi em torno de 30 minutos. 

 

 

2.5 Tratamento dos dados  
 

Inicialmente foi feita a transcrição das falas das entrevistadas, sendo em 

seguida categorizados os dados, utilizando-se o método de análise de conteúdo 

Bardin (1977). 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Este trabalho teve como objetivo investigar o atendimento do aluno com 

indicativos de altas habilidades/superdotação na cidade de Londrina. Como 

instrumento de coleta de dados utilizou-se a entrevista semiestruturada. Foram 

entrevistadas três funcionárias do NAAH/S Londrina. O instrumento utilizado foi uma 

adaptação de um trabalho que teve como campo de pesquisa o NAAH/S Bahia, e 

cujo autor foi Souza (2008). 

Das três profissionais entrevistadas, duas eram formadas em Pedagogia 

(66,6%) a P1 e a P2, e uma em Psicologia (33,3%) a P3. Das participantes, duas 

estavam cursando mestrado em Educação com projetos de pesquisa na área das 

altas habilidades/superdotação (P1 e P3). Todas participam de cursos de 

capacitação sobre altas habilidades/superdotação, sendo citados os cursos de 

especialização em Educação Especial, em Psicopedagogia, e cursos de educação 

pela Secretária do Estado, congresso do COMBRASD (Conselho Brasileiro para 

Superdotação), eventos, palestras, reuniões, grupos de estudos sobre a temática e a 

visita da professora Denise Matos, que era responsável pela área na Secretaria de 

Estado e Educação do Paraná. 

Todas as entrevistadas possuíam experiência na área das altas 

habilidades/superdotação, a P1 iniciou suas atividades na área em 2004, a P2 em 

2006 e a P3 em 2010.   

Quadro 2: Características dos participantes 
 Formação  Tempo de 

serviço 
Capacitação  

P1 Pedagogia 8 anos Especialização em 
Psicopedagogia, 
Mestranda em 

Educação. 
P2 Pedagogia 6 anos Especialização em 

Educação Especial. 

P3 Psicologia 2 anos Pós Graduação em 

Educação Especial, 

Mestranda em 

Educação. 
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O tempo de experiência com altas habilidades, que as entrevistadas do 

NAAH/S Londrina tinham, variava de 2 a 8 anos. No trabalho de Souza (2008), no 

NAAH/S Bahia, o profissional com mais experiência atuava na área há 6 anos e o 

que tinha menos experiência atuava há 2 anos. 

A respeito da concepção que as entrevistadas tinham das altas 

habilidades/superdotação foi constatado que todas seguiam a base teórica de 

Renzulli “a Teoria da Superdotação dos Três Anéis, que considera como um 

comportamento relacionado a três grupos de traços que são: habilidade superior à 

média, criatividade e compromisso com a tarefa” (apud, PÉREZ, 2006, p. 46).  Como 

exemplo podem-se mostrar algumas falas das participantes, tais como: 

Então é alguém que tem, conforme a literatura trás, o próprio Renzulli 
trás, uma habilidade acima da média, o envolvimento com a tarefa e 
a criatividade [...]. (P1). 
 
[...] a pessoa que apresenta as características de habilidade acima 
da média, envolvimento com a tarefa com a área de interesse e a 
criatividade, acho que a pessoa apresentando essas características 
nós já podemos afirmar as altas habilidades/superdotação [...]. (P2). 
 
Sigo a orientação do MEC e acredito nela, que são alunos que 
apresentam alguma habilidade acima da média dentro, ou da área 
artística, acadêmica, linguística e que não necessariamente ele 
possa ter um QI acima da média, essa é uma das características da 
superdotação. Além disso, que ele tenha, de acordo com a teoria de 
Renzulli, essa habilidade acima da média, o envolvimento com a 
tarefa e a criatividade, são as três características que a gente precisa 
observar. (P3). 

 

Todas as entrevistadas destacaram várias vezes, em suas falas, que, para se 

confirmar as altas habilidades/superdotação, é necessário que o aluno apresente 

uma habilidade acima da média. 

Esses resultados encontrados no NAAH/S - Paraná assemelharam-se ao 

obtido no NAAH/S - Bahia, pois os dois serviços seguiam as bases teóricas de 

Renzulli. 

Na concepção das entrevistadas, o NAAH/S é um programa que oferece um 

atendimento diferenciado em relação ao das escolas regulares para os alunos com 

altas habilidades/superdotação. A P3 vai mais além, ela pensava que foi a partir da 

implantação dos NAAH/S que as altas habilidades/superdotação ganharam mais 
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visibilidade no país e, com isso, estavam surgindo novas propostas de atendimento 

a essa clientela. 

O NAAH/S é o núcleo de atividades de altas 
habilidades/superdotação, e em minha opinião, é um espaço de 
desenvolvimento de aprendizagens e potencial dos alunos que 
apresentam algumas características consideradas como altas 
habilidades. (P1). 
 
[...] o NAAH/S é um programa que vem oferecer atendimento 
especializado para alunos com altas habilidades/superdotação. (P2). 
 
Olhando não enquanto funcionária, é um serviço muito importante, é 
aí que deu-se o inicio da reflexão do quanto as altas 
habilidades/superdotação não era vista no âmbito nacional. [...] Então 
o NAAH/S para mim, é o ponto de partida no trabalho com altas 
habilidades/superdotação no Brasil, [...] é a partir do NAAH/S que 
outras propostas estão sendo feitas, e acho que muitas outras 
surgirão. (P3). 
 

Quadro 3: Concepção dos participantes sobre o Núcleo de Atendimento a Altas 
habilidades/Superdotação  
 

Concepção sobre o NAAH/S 

P1 Espaço de desenvolvimento de aprendizagens para alunos com altas 

habilidades.  

P2 Programa que oferece atendimento especializado para aluno com altas 

habilidades. 

P3 Espaço para divulgação, atendimento e novas conquistas para as 

pessoas com altas habilidades. 

 

Os resultados obtidos no NAAH/S - Bahia mostraram que o serviço teve três 

enfoques. O primeiro foi o atendimento, reconhecimento e enriquecimento dos 

alunos com altas habilidades. O segundo foi visto como um desafio e uma atividade 

enriquecedora. E o terceiro foi visto como um novo olhar e uma preocupação com a 

educação. Fazendo-se uma relação entre o NAAH/S de Londrina e o da Bahia, as 

respostas foram divergentes, pois as entrevistadas tiveram posturas teóricas 

diferentes. 

O Documento orientador que regulamenta a implantação do NAAH/S, para o 

atendimento aos alunos diz que é necessário: 
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• Promover a orientação das necessidades educacionais especiais 
dos alunos indicados para o trabalho da Unidade; 

• Oferecer um espaço de trabalho para o desenvolvimento de 
atividades de interesse, aprofundamento de conhecimento, 
aprofundamento, modificação, diferenciação e enriquecimento 
curricular; 

• Prestar atendimento suplementar para que estes alunos explorem 
áreas de interesse, aprofundem conhecimentos já adquiridos e 
desenvolvam habilidades relacionadas à criatividade, à resolução 
de problemas e raciocínio lógico, desenvolvimento de habilidades 
sócio-emocionais e motivação, e; 

• Oferecer oportunidades de construção de conhecimentos 
referentes à aprendizagem de métodos e técnicas de pesquisa e 
ao desenvolvimento de projetos. Para impulsionar estas ações 
deverão ser realizadas parcerias com Instituições de Ensino 
Superior, visando ampliação das oportunidades educacionais para 
os alunos com altas habilidades/superdotação. (BRASIL, 2006, p. 
24-25). 

 

As três entrevistadas concordam que o processo que o NAAH/S Londrina 

utilizava para a identificação dos alunos e as atividades desenvolvidas estavam em 

concordância com os referenciais teóricos da educação especial para altas 

habilidades, pois disseram: 

Sim, o processo de identificação é um constante, é uma constante. 
[...] o que mais a gente busca é a base, aquilo que o MEC propõe, 
como que é o aluno superdotado, quais as características dele.  
Então a gente em contrapartida vai buscar na teoria aquilo que dá 
sustentação para a gente poder identificar e afirmar que apresenta 
características, que ele tem comportamentos de superdotação. (P1). 
 
Nós tentamos seguir a proposta do Governo Federal. Nós sabemos 
que tem outros estados que seguem outra linha, eu vejo em 
congressos e nós temos contato com outras pessoas e elas acabam 
seguindo uma identificação mais formal, seriam testes, mas que não 
é a proposta do Governo Federal. (P2). 
 
O encaminhamento do aluno ele pode vir tanto pelo próprio aluno 
que pode buscar aqui o atendimento, pode ser indicado pela família, 
pela escola, por um colega, então há indicação, depois a gente entra 
em contato com a escola de origem daquele aluno e busca... solicita 
a avaliação do contexto escolar, aonde os professores, 
principalmente das áreas em que ele se destaca, fazem um relatório, 
onde ele é analisado por nós aqui, e daí, é chamado a família é feito 
toda uma entrevista, se realmente alguns indicativos foram citados, 
nós conhecemos esse aluno, aí o professor da sala de recursos faz 
esse trabalho de identificação já no atendimento da sala de recursos. 
Então esse aluno vem se matricula e faz o atendimento. E é essa a 
orientação da Secretaria de Educação e do MEC. (P3). 
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Tanto o NAAH/S Londrina quanto o NAAH/S Bahia seguiam as orientações do 

MEC, para a identificação dos alunos e as atividades desenvolvidas dentro do 

programa; o da Bahia acrescentou também atividades baseadas na proposta de 

Guenther (2000). 

No questionamento feito às entrevistadas sobre o objetivo/importância do 

acompanhamento realizado junto a esses alunos atendidos pelo NAAH/S, percebeu-

se, nos discursos da P1 e da P2, que existia uma preocupação com o retorno que 

essa habilidade acima da média podia trazer tanto para o próprio indivíduo quanto 

para a sociedade. Relataram elas: 

Em nossa opinião, é o fundamental, pois esses alunos estão dentro 
do ensino regular. Muitos deles, não são identificados e não são 
atendidos. As possibilidades de investimento de retorno, para ele 
mesmo e para a sociedade de forma geral, são mínimas se ele não 
for identificado, se ele não for reconhecido [...]. (P1). 
 
É isso, para que usem sua habilidade a favor e não contra, porque a 
gente tem exemplos de grande bandidos que tem uma habilidade na 
liderança e de domínio de grupo que nós sabemos que é bem acima 
da média, e que de repente se essa liderança fosse usada a favor da 
comunidade seria melhor [...]. (P2). 

 

Observou-se também que todas concordaram que o atendimento desses 

alunos era muito importante para que eles pudessem desenvolver seus talentos. 

elas estavam cientes de que o ensino regular não dava o suporte necessário para 

que o potencial do aluno fosse dinamizado,  

 [...] o aluno que não é identificado e que está dentro do ensino 
regular, a possibilidade do desenvolvimento dele, ela fica limitada, se 
ele não for olhado, se ele não for atendido e se ele não for assistido 
nessa necessidade educacional especial, que é o fomento, o 
incentivo ao investimento na área de potencial dele. (P1). 
 
[...] porque às vezes eles ficam desmotivados na escola começam a 
achar que tudo é muito chato e vão mal na escola, então a gente 
tenta aqui no atendimento, mostrar para eles que apesar de algumas 
coisas não serem do jeito que eles querem, tem que ter a tolerância, 
respeitar as outras pessoas que são diferente dele, na forma de 
pensar. (P2). 
 
Acreditando que esse aluno tem um potencial, tem interesses e 
necessidades especiais, ou seja, que a escola não consegue suprir 
todas essas necessidades, porque o professor em sala de aula tem 
um conteúdo a ser dado, ele tem um trabalho, que muitas vezes, 
diante de trinta, quarenta alunos têm um aluno lá dentro que 
necessita de algo a mais, necessita de um aprofundamento de um 
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enriquecimento curricular, o atendimento especializado ele vem para 
auxiliar nesse enriquecimento, nesse algo a mais que esse aluno 
necessita. (P3). 
 

A P3 ainda comentou sobre o enriquecimento curricular que é um requisito do 

atendimento dos alunos com indicativos de altas habilidades/superdotação conforme 

a área de interesse de cada um. A fala da P3 mostrou que “[...] é muito importante e 

esse é o objetivo, que seja feito o enriquecimento curricular desse aluno conforme a 

área de interesse e de habilidade dele”. Virgolim (2007, p. 65) ensina: 

 

A Dimensão de Atividades de Enriquecimento inicia-se com o 
entendimento do aluno sobre as diversas áreas do conhecimento, 
ajudando-o a selecionar as áreas que domina ou tem maior 
motivação (ou paixão) e estudá-las com maior envolvimento. 
Atividades de exploração ajudam o aluno a selecionar um tópico, a 
explorá-lo em profundidade e a apresentar suas descobertas aos 
colegas. (Grifos da autora). 
 

 
Podemos perceber na fala das três entrevistadas que o encaminhamento do 

aluno com indicativos de altas habilidades/superdotação para o NAAH/S dependia 

muito de um parecer que a escola dá a respeito do aluno. Daí a importância dos 

professores de sala de aula conhecerem mais sobre as altas habilidades para 

poderem colaborar com o trabalho que o NAAH/S desenvolve. As formas mais 

comuns de encaminhamento do aluno ao NAAH/S citada pelas entrevistadas foram 

a identificação pelo professor da classe regular, pela família, por um colega e teste 

formal aplicado por psicólogos. As falas abaixo nos dão uma ideia de como ocorria o 

processo formal de encaminhamento para o NAAH/S: 

O professor identifica na sala de aula, avisa o pedagogo da sua 
escola, nós temos um formulário que a gente também está sempre 
revendo, e agora a literatura da Susana Perez nós estamos 
montando em função das nossas necessidades e possibilidades, ai 
esse pedagogo..., o professor responde o formulário o pedagogo 
recolhe de três ou mais, no mínimo três questionário, principalmente 
das áreas que os alunos se destacam, passam para esse pedagogo 
faz uma lida, uma conversa geral e encaminha para a gente, esse 
aluno vem para cá, e aí o professor da sala de recursos vai pegar 
esse material chamar esses pais, conversar com eles numa 
entrevista, então nós vamos chamar a criança. (P1). 
 
Ele pode vir indicado pela família, que o pai ou a mãe percebe 
alguma característica e vem até a gente querer saber mais, então 
nós pedimos uma avaliação no contexto da escola.  [...] Então, 



38 

 

independente da via, se é a família, se é o colega ou se é um teste 
formal, porque, às vezes, a família procura primeiro um psicólogo e 
faz a avaliação para chegar até nós, o psicólogo nos encaminha, 
independente dessas formas nós sempre pedimos para a escola 
essa avaliação do contexto para saber qual está sendo o 
desempenho do aluno lá.(P2). 
 
Muitas vezes as famílias nos procuram, ligam ou quando é daqui ou 
é amigo de algum aluno já atendido, ele indica, então nós entramos 
em contato com a escola, e através dessa avaliação do contexto que 
nós vamos observar esse aluno, então a escola encaminha, vamos 
dizer assim, alguns materiais para observarmos esse aluno, e a partir 
desses documentos nós entramos em contato com o aluno para esse 
atendimento. (P3). 

 

De acordo com a P2, o aluno que tem altas habilidades/superdotação não 

precisa ser bom em tudo, pois, refere ela: 

Não necessariamente nessa avaliação o aluno tem que ser ótimo na 
escola, às vezes, ele não é, não está respondendo ao que a escola 
espera, mas ele tem perfil e é atendido aqui, se é alguma área muito 
especifica, às vezes, a nota não aparece tão positiva no ensino 
regular. (P2). 
 

Esse é um dos mitos que cercam as pessoas com altas habilidades, posto 

que muitos acreditam que é necessário ser bom em todas as áreas do conhecimento 

para se saber que alguém possuí altas habilidades/superdotação. Dessa forma, 

muitos alunos não são indicados para um acompanhamento especializado por que, 

às vezes, ele é ótimo em uma determinada disciplina, mas em outras as suas notas 

não são tão boas. Ensinam Rech e Freitas (2006, p. 63): 

Superdotação global:  Esse mito contribui para que o professor 
perceba o aluno com altas habilidades como sendo uma pessoa que 
apresenta uma capacidade acima da média em todas as disciplinas, 
quando, na realidade, sabe-se que, na maioria dos casos, isso não 
ocorre. (grifos da autora). 
 

A respeito da faixa etária dos alunos atendidos pelo NAAH/S, a P1 e a P2 

disseram que esse atendimento é realizado do quinto ano do fundamental ao 

terceiro ano do ensino médio. Foi aberta apenas uma exceção para uma criança do 

quarto ano do ensino fundamental. A P3 comentou que o atendimento da sala de 

recursos ia mudar, porque as primeiras séries do ensino fundamental não ficariam 

mais a cargo do estado, e por isso, o atendimento ficaria do sexto ano do 

fundamental ao terceiro ano do ensino médio.  
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Quanto à quantidade de alunos atendidos, pelo NAAH/S Londrina, o número 

foi de aproximadamente 60 a 65 alunos, contando-se com mais 25 a 27 alunos  da 

cidade vizinha Rolândia. A P3 relatou que “tem um entra e sai, mas nós estamos 

também com uma fila de alunos para a gente iniciar a identificação, mas que pelo 

número de alunos em cada sala de recursos está um pouco complicado para a 

gente chamar agora”. 

As entrevistadas, ao serem questionadas sobre o tipo de habilidade que é 

encontrado no NAAH/S com mais frequência, todas citaram a habilidade artística, 

mais especificamente a área do desenho. A P1 e a P3 disseram ser a habilidade 

artística a mais encontrada, embora a P2 discordasse dizendo que, em sua opinião 

a habilidade mais encontrada era a acadêmica, mas também comentou que a escola 

recebia muitas indicações da área artística do desenho.  

Aqui esse é até um problema para a gente, porque aquilo que 
fisicamente você observa, você pega na mão é mais fácil de 
identificar e encaminhar, muitas das nossas crianças eles o perfil 
artístico para o desenho, [...] eles vem aqui e vão se encontrando 
com as outra áreas a física, a biologia são as áreas fortes, a questão 
da linguagem, já tivemos trabalhos que foram desenvolvidos. (P1). 
 
Como eles são indicados pela escola, a maioria é um perfil mais 
acadêmico numa área especifica, então não teria uma área só que 
nós podemos falar que é maior no perfil acadêmico, boas notas, um 
comportamento melhor na escola e a área artística que tem 
aparecido bastante por ser fácil de ver. (P2). 
 
Olha, as características mais encaminhadas para a gente, acredito 
porque na escola o professor vê, ele tem o produto, é o aluno com 
habilidade artística, no desenho[...] mas quando o aluno vem e nós 
colocamos outras possibilidades para ele, através das atividades 
exploratórias, ele começa a descobrir que ele também tem outros 
interesses, outras habilidades. (P3). 

 

Para as entrevistadas, o papel da família no apoio à criança ou adolescente 

que apresenta alguma habilidade acima da média é essencial, porquanto é isso que 

dará o suporte necessário para ele enfrentar as possíveis dificuldades que poderão 

surgir. Comentaram elas: 

O papel da família é fundamental, nós trabalhamos com eles aqui, 
entretanto, se a família não entender a proposta, se a família não 
acreditar no que está sendo desenvolvido, não investir em trazer 
esse filho para cá em horário diferente da escola dele, então esse 
trabalho se perde, nós temos duas vertentes, que é o rótulo da 
superdotação, [...] é diferente você chegar e falar olha o meu filho 
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tem uma deficiência intelectual ou olha o seu filho é superdotado, 
“nossa, ai meu filho é superdotado”, então isso mexe com os pais, 
alguns ficam preocupados, “o quê que é isso, quem é isso, imagina 
eu não enxergo isso no meu filho”, e outro já ficam, “nossa, meu filho 
é superdotado”, então nós temos que trabalhar essas duas vertentes, 
você ter na sua casa uma criança com altas habilidades, mas ter 
uma série de enfrentamentos que você vai ter também fatalmente. 
(P1). 
 
É fundamental, sem excessos, porque tem família que exagera, a 
gente tem até que puxar um pouquinho, porque acha que se ele é 
superdotado ele tem que ser bom em tudo, então cobra demais, aí 
nós temos que ter um cuidado com essa família conversar, baixar um 
pouco a expectativa, porque isso gera uma ansiedade na criança, no 
adolescente, mas de forma geral eles são bem presentes. [...] De 
forma geral, os pais desses alunos são presentes e cuidadosos com 
seus filhos, alguns duvidam dessa superdotação porque ainda tem 
aquela ideia que superdotado é bom em tudo, mas no decorrer do 
trabalho eles percebem que sim, que seu filho tem essa habilidade 
acima da média, mas é importante eles saberem que é para 
incentivar, para trazer no atendimento para investir em outras áreas 
que a gente não tem como oferecer aqui e cuidar para que não 
sejam excessos, não tenham excessos de expectativas e de 
atividades para não sobrecarregar a criança também. (P2). 
 
Eu acho que o ponto principal do papel da família é entender o que 
são essas altas habilidades, contribuir para que esse atendimento, 
para que essas necessidades desses alunos sejam efetivadas, sejam 
realizadas e observar que a família seja esse observador dessa 
criança para que a gente consiga dar o melhor, oferecer o melhor 
serviço para ela. Então, até é o meu papel aqui, fazer essa ponte 
entre família e escola, porque, ás vezes, esse aluno não está tendo 
um bom desempenho na escola, ou está apresentando algum 
sofrimento nessa escola, ás vezes, é um aluno muito participativo e a 
escola não entende isso. E também orientar essa família sobre as 
exigências que podem ser feitas diante da habilidade do aluno ou as 
negligencias, ás vezes, a família coloca uma carga muito grande. 
(P3). 

 

Todas as entrevistadas salientaram algum tipo de cobrança que o indivíduo 

com altas habilidades sofre, seja ela da família, da escola ou da sociedade. A P1 

chega a comentar que muitos alunos que eram atendidos pelo NAAH/S preferiam 

não ser identificados como alguém que possuía altas habilidades em suas escolas 

regulares, pois tais rótulos, que pesam sobre os talentosos, podem prejudicar seu 

desenvolvimento social, psicológico e acadêmico. É provável que a sociedade, em 

geral, cobre do superdotado algo que nem sempre ele é capaz de realizar; nesse 

caso recorda-se o mito segundo o qual a pessoa com altas habilidades necessita ser 
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boa em tudo, mas sabe-se que a realidade não é bem essa. Para a P1, “como 

algumas crianças nossas não querem ser identificadas na sua escola regular, elas 

preferem ficar no anonimato, preferem não ser identificadas, porque vão ter mais um 

rótulo e vão ser apontadas”. 

Segundo Rech e Freitas (2006, p. 69): 

Os indivíduos apresentam, em sua essência, certos comportamentos 
que lhes são próprios. Assim, tanto o superdotado como qualquer 
indivíduo podem apresentar essas características. Esse fato vem ao 
encontro, novamente, da questão do estereótipo do superdotado, 
que é visto como um sujeito bem-alinhado, concentrado, “certinho”, 
mas, na realidade, cada um apresenta um perfil único, como todos os 
indivíduos. 

 
Ainda, em se tratando da família, nos relatos das entrevistadas podemos 

perceber que existem diversas posturas em relação ao talento do filho.  Os pais 

expressavam muitas dúvidas; alguns ampliavam suas expectativas em relação ao 

desenvolvimento do filho, outros não acreditavam que o filho tivesse um talento 

acima da média. Portanto, é necessário que a família acompanhe e apoie a 

caminhada de todos os seus membros, principalmente dos que possuem altas 

habilidades. Recomenda Delou (2007, p.134): 

Família e escola devem trabalhar juntas, com expectativas comuns, 
sem cobranças ou exibicionismos. As crianças que se desenvolvem 
sem intercorrências ajustam-se às diferentes situações, não criam 
expectativas para além do que é possível ter acesso, funcionam de 
acordo com as expectativas familiares e conformam-se diante das 
impossibilidades. 

 
No que se refere às dificuldades encontradas na atuação profissional dos 

professores que atuavam com pessoas com altas habilidades/superdotação, todas 

as entrevistadas citaram a escola como uma das dificuldades no trabalho com o 

aluno com altas habilidades/superdotação, pois muitas vezes as escolas criam 

barreiras tanto na identificação quanto no encaminhamento desse aluno para o 

NAAH/S.  

Existem sim, várias dificuldades em todos os aspectos, uma delas 
começa na questão da identificação, que nós falamos que a própria 
escola regular aponta diferenças para trazê-los até aqui. Existe a 
dificuldade daquela família que não quer trazer, ou que não pode 
trazer mesmo pelas questões financeiras. [...] também é uma 
dificuldade, e com o próprio aluno, porque nós temos alunos de todos 
os aspectos, temos aquele líder positivo, líder negativo. Existem 
também aquelas crianças que tem associada às altas 
habilidades/superdotação outras dificuldades ou socioemocionais, ou 
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na área dos transtornos também, como a criança que tem altas 
habilidades/superdotação e tem Asperger. (P1). 
 
[...] às vezes, eles começam a faltar muito porque ficam 
desmotivados com um tema, ai nós temos que chamar para 
conversar. A dificuldade não é com o aluno, muitas vezes, as 
dificuldades acabam acontecendo com os professores ou com a 
família, que o professor não aceita que ele é superdotado, [...] tem 
aluno um pouquinho mais arrogante que “se acham” demais, e ai, 
nós temos que chamar um pouquinho para a realidade. (P2). 
 
São várias as dificuldades, às vezes, a dificuldade é do aluno estar 
vindo para o atendimento pela questão financeira, o município tem a 
lei do Passe Livre, mas, às vezes, ele não consegue. [...] a gente 
tenta oferecer todos os serviços que deem conta dessas 
necessidades, dessa sede que o aluno tem, mas às vezes a gente 
também não consegue, o aluno quer, necessita daquele serviço e 
nós não temos. [...] nós temos dificuldades em relação à escola que 
não aceita as características desse aluno. [...] ele é, às vezes, o líder 
negativo da escola. (P3). 

 

As escolas e os professores não compreendem como um aluno pode ter 

altas habilidades se ele não tira boas notas na escola. Isso ocorre talvez por falta de 

conhecimento sobre o tema, e também por haver poucas publicações e pouca 

divulgação sobre a temática. É o que asseguram Martins e Alencar (2011, p. 32-33): 

 

Os empecilhos perpassam, especialmente, pela formação do 
professor. Este, além de desconhecer a legislação brasileira, a qual 
oferece respaldo ao aluno talentoso e obrigatoriedade em seu 
atendimento, não tem sido preparado para atender adequadamente 
àqueles alunos que se destacam por seu potencial superior. 
 

A P1 e a P3 colocaram a questão financeira como empecilho para o aluno 

participar do atendimento especializado, pois muitos moravam longe e dependiam 

de ônibus para chegar até o NAAH/S, O município de Londrina disponibilizava o 

passe-livre para as famílias carentes, mas não eram todas que conseguiam tal 

benefício.  

Aliados às altas habilidades também temos alguns problemas 

“socioemocionas” e os transtornos, como a síndrome de Asperger, citada pela P1, 

que dificultavam o trabalho desenvolvido no NAAH/S. As autoras Alencar e Fleith 

(2001, p. 107) apresentam alguns problemas emocionais e sociais que o indivíduo 

com altas habilidades podem apresentar durante seu desenvolvimento; são eles, 

“Perfeccionismo, autocrítica excessiva, supersensibilidade, sub-rendimento 
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acadêmico, isolamento social e multipotencialidade”. Dessa forma, é importante que 

se tenha um psicólogo nos programas de atendimento ao superdotado para 

acompanhar os alunos que necessitem de apoio psicológico. Cabe lembrar que o 

NAAH/S Londrina possuía uma psicóloga para o atendimento dos que 

necessitavam. 

As entrevistadas abordaram também as dificuldades com o próprio aluno, 

porque muitos deles acabavam se sentindo mais inteligentes que os demais 

colegas, outros se tornavam líderes inclusive na bagunça. Sendo assim, é 

importante que haja conversas entre alunos, professores e psicólogos para 

esclarecer as várias dúvidas que possam estar fazendo parte da vida dos alunos 

com altas habilidades e ajudá-los a se relacionar com seus pares.  

Foi citado também, pela P1 e pela P2 que as famílias, às vezes, não 

queriam que seus filhos participassem do atendimento que o NAAH/S oferecia, pois 

muitas delas ainda não conseguiam enxergar o potencial elevado que seus filhos 

tinham em algumas áreas e não acreditavam em suas habilidades.  

A P3 acrescentou que, muitas vezes, as dificuldades giravam em torno da 

capacidade que o NAAH/S tinha em atender todas as habilidades; dizia ela “[...] nós 

temos alunos aqui com habilidade em música, mas não temos um musicista, nós 

não temos ninguém da rede estadual que poderia estar fazendo esse trabalho com 

ele”. Então, existia alunos que necessitavam procurar atendimento em outros 

lugares porque o NAAH/S não tinha capacidade para atender a todas as diferentes 

habilidades. 

Para a P2, uma das dificuldades no atendimento era o aluno desmotivado 

com o tema estudado, e por isso deixava de ir aos encontros. Diante dessa 

dificuldade os profissionais do NAAH/S chamavam esse aluno para conversar e 

explicar que era preciso abordar assuntos variados, porquanto, existiam colegas que 

se interessavam por outros tipos de temas e, portanto, era preciso ser tolerante e 

respeitar os interesses dos outros alunos. 

Pode-se constatar que o NAAH/S priorizava alunos da rede pública de ensino.  

Existiam crianças que estavam em escolas particulares, visto haverem recebido 

bolsas de estudos integrais ou parciais. Para os alunos de baixos recursos 

financeiros comprovados, o NAAH/S juntamente com a Companhia de Trânsito de 

Londrina disponibilizavam o transporte coletivo gratuito. Muitos também tinham a 
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possibilidade de almoçar no colégio quando lá permaneciam o dia todo. Quanto aos 

materiais escolares, os próprios funcionários arrecadavam dinheiro entre si para não 

precisar pedir aos alunos. A P3 acrescentou, “são poucas as vezes que é pedido 

para que o aluno traga algum material”. Sobre isso elas disseram: 

O nosso trabalho aqui, é especifico da rede pública, nós temos 
alunos da escola particular sim, mas foram alunos que entraram aqui 
como alunos da rede pública, ou por organização da família, ou 
porque conseguiu uma bolsa, meia bolsa ou bolsa integral, foram 
para escola particular. [...] olhando o aluno carente, o espaço dele é 
aqui, como já teve casos de [...] um garoto que desenhava muito 
bem, certo, mas ele desenhava com lápis comum e na folha de 
caderno comum, [...] o acesso ao material, o tipo de lápis, o papel, 
nós até levamos lá na Universidade para ter contato com a área de 
designe de moda, que era o foco dele. Era um garoto que, muitas 
vezes, até vinha a pé, morava muito longe e vinha a pé, para que ele 
tivesse contato com aquilo que era oferecido. Hoje a gente consegue 
a isenção do passe livre para eles, se forem realmente carentes. 
(P1). 
 
Bom, nossos alunos aqui são todos, todos não, temos quatro que 
são de escolas particulares porque são bolsistas, agora os outros 
são todos da escola pública [...] e o que nós temos de diferencial com 
eles aqui, é aqueles que não têm uma renda que consiga vir aqui, 
nós temos o passe livre. Eles podem almoçar na escola porque eles 
estão aqui, e dependendo da atividade nós fazemos uma vaquinha 
entre os professores para que o aluno possa participar, então são 
adaptações que nós fazemos para que o aluno não perca o 
atendimento por falta de condições financeira. (P2). 
 
Nós não diferenciamos um aluno que tem uma necessidade sócio 
econômica, os alunos atendidos são os alunos da rede pública, 
alguns têm essa questão sócio econômica e outros não, o que a 
gente busca, se ele tem essa carência é alguns recursos para que 
ele consiga participar. Então nós temos alunos que precisam do 
passe livre, no município de Londrina, ele tem esse direito, [...] nós 
temos alunos que ficam o dia todo na escola, então nós buscamos 
na escola que ele tenha refeição. Mas o atendimento aqui é muito 
difícil à gente pedir alguma ajuda de custo, a gente busca, dá um 
jeito, se vira, às vezes, uma coisa ou outra a gente acaba pedindo, 
um material, alguma coisa para esse aluno trazer, mas nós tentamos 
respeitar essa carência. (P3). 

 

Podemos encontrar indivíduos talentosos em todas as classes sociais; isso 

não é privilégio somente dos mais ricos, como muitos ainda acreditam.  É claro que 

um ambiente familiar que estimule aos estudos e leituras, condições financeiras para 

participar dos eventos culturais, altos níveis de escolaridade dos pais e possibilidade 

de participar de vários cursos que auxiliam no desenvolvimento cognitivo da criança, 
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algo que as famílias de baixa renda não têm, pois existem pais que não possuem 

nem a escolaridade básica. Mesmo que haja várias condições desfavoráveis é 

possível que se desenvolvam as altas habilidades. É para, ou seja, para contribuir 

com a formação de indivíduos talentosos que não possuíam renda para buscar 

atendimento em entidades particulares que o NAAH/S foi idealizado. 

Sobre isso Guenther (2006, p. 56) acrescenta: 

Realmente o ambiente exerce considerável influência na realização 
do potencial, ou seja, se há na casa livros, um piano, ou 
comunicação em segunda língua, é provável que a criança 
desenvolva habilidade para ler, tocar piano ou falar língua 
estrangeira, desde que tenha impulso interior para tal.  

 

No NAAH/S Londrina e no NAAH/S Bahia, não existia um atendimento 

diferenciado para alunos carentes.  Em Londrina havia uma parceria com o serviço 

de transporte coletivo da cidade o qual fornecia o passe-livre para os estudantes do 

programa cujas condições financeiras eram comprovadamente baixas, e a escola 

cedia almoço para aqueles que nela permaneciam o dia todo. Na Bahia eram 

utilizadas intervenções pedagógicas como “jogos, filmes, instituições, museus, entre 

outras atividades” (SOUZA, 2008, p. 43), pois, segundo o autor, nesse estado os 

alunos de baixa renda não tinham contato com esse material. 

Como proposta para a melhoria do trabalho, a P1 disse que estavam  

trabalhando de forma diferenciada, por meio de projetos. Segundo ela, “são 

professores de área, biologia, filosofia, física, português, artes e professores que 

estão com a gente agora, sociologia, matemática, eles estão começando a 

desenvolver projetos e trabalhos diferenciados com esses alunos”. Dessa forma, os 

alunos se envolviam mais com o conteúdo, produzindo um conhecimento mais 

significativo. Por outro lado, a P2 colocou a questão da ampliação das verbas 

disponibilizadas pelo governo, pois diz ela: “Eu acho que se viesse mais verbas para 

material, porque os computadores que nós recebemos do MEC em 2006, por 

exemplo, de 6 só 2 funcionam hoje”. A P2 ainda afirmou que era importante manter 

parcerias com universidades e cursos, e uma capacitação dos professores dentro da 

perspectiva da Educação Especial, 

[...] a parceria que seria com as universidades que hoje nós já 
conseguimos um avanço grande nesse ano de 2011, já conseguimos 
estreitar bastante, um vinculo maior com as universidades de 
Londrina, alguns cursos, mas acho que pode melhorar, acho que são 
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pontos, e a sensibilização dos professores, ter mais oportunidades 
para falar, os professores se capacitarem mais, pensando na 
Educação Especial e que as altas habilidades faz parte dessa 
educação especial. 

 

Já para a P3 deveria haver uma melhor organização na carga horária tanto 

dos professores como dos funcionários da parte administrativa, na obtenção de 

espaço em outras escolas para abrir novas salas de recursos e fazer com que o 

trabalho desenvolvido no NAAH/S possa ser mais conhecido e que os professores 

se tornassem seus parceiros no processo de identificação dos alunos com altas 

habilidades. 

Algumas questões administrativas, eu acho que a gente precisa se 
organizar melhor, então hoje, às vezes, a gente precisa de um 
profissional, mas não conseguimos trazê-lo, pela questão da carga 
horária, da carga horária disponível para a gente ou para ele, nós 
temos uma certa dificuldade de espaço, de conseguir abrir outras 
salas de recursos em outras escolas, porque não é o único serviço 
especializado oferecido. Eu acho que a gente precisa divulgar mais o 
nosso trabalho, precisa ampliar esse trabalho dentro do ensino 
regular para que os professore também consigam identificar esse 
aluno em sala de aula. (P3). 

 
Encontramos semelhanças entre as propostas de melhoria para o serviço no 

NAAH/S Londrina e no NAAH/S Bahia. Ambas citaram envio de maiores recursos 

financeiros e parcerias com outras instituições de ensino. 

As entrevistadas (P1 e P2), de forma geral, estavam satisfeitas com o 

trabalho desenvolvido no NAAH/S; ambas disseram que ainda existiam muitas 

coisas para melhorar, mas estavam buscando alternativas de melhoria para o 

serviço. Enquanto a P3 afirmou que se angustiava pelo fato de saber que ainda 

existiam muitas crianças e adolescentes que precisavam do atendimento, mas que o 

programa não tinha a capacidade para atender a todos que necessitavam. 

Tem uma demanda muito grande, nós estamos correndo atrás, não 
conseguimos atingir ainda aquilo que a gente gostaria, mas o grau de 
satisfação é promissor. Então, eu creio que a gente, eu enquanto 
profissional dentro do NAAH/S, acredito que ele está muito melhor, 
então eu diria que o grau de satisfação beira 100%, não porque a 
gente tem feito tudo que a gente pode fazer, não, mas dentro das 
nossas possibilidades tem sido com excelência. (P1). 
 
Eu estou bem satisfeita, [...] Então é gratificante, mas a gente sabe 
que tem muita coisa para melhorar, nós estamos sempre buscando 
estudar, conversar, discutir, ampliar o atendimento, mas de forma 
geral, como eu passei pelo processo todo das primeiras salas, as 
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conquistas que vieram agora com a implantação do NAAH/S, com os 
professores oficineiros para trabalhos mais direcionados na parte 
cientifica desses alunos, tudo é motivador para que se continue. (P2). 
 
Eu acho que tem muita coisa para fazer ainda, eu vivo uma angustia 
que eu assim, como a gente está construindo um serviço, a gente 
está tentando delimitar e buscar outras salas de recursos em outras 
escolas, nós sabemos que tem muitos alunos não identificados, acho 
que a minha angustia é essa, como a gente vai ampliar esse 
atendimento, porque tem muitos alunos que precisam e nós ainda 
não tivemos essa perninha, e estamos buscando algumas coisas 
com a Secretaria, mas a minha angustia está nisso, quantos alunos 
estão aí, precisando, abandonando, às vezes, as escolas porque as 
suas necessidades não estão sendo atendidas. (P3). 
 

O NAAH/S Londrina era um programa novo; estava, portanto, sendo 

formulado, estudado e adaptado à realidade dos alunos. As entrevistadas disseram 

que estavam buscando melhoria, por meio de estudos, reuniões, cursos que as 

ajudassem a conquistar cada vez mais um serviço de qualidade e a atender um 

maior número de alunos. 
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4 CONCLUSÃO 
 

Diante dos dados coletados, pode-se constatar que o atendimento em 

Londrina era desenvolvido pelo NAAH/S Londrina e que esse serviço tinha muitos 

aspectos em comum com o serviço da Bahia. Pode-se constatar também que o 

atendimento desenvolvido na cidade era bem estruturado e seguia as instruções do 

Ministério da Educação, tal como o setor baiano.  

Pode-se afirmar que é muito importante o atendimento especializado ao aluno 

com indicativos de altas habilidades/superdotação, seja dentro da própria sala de 

aula com atividades diferenciadas dos outros alunos, seja em projetos específicos 

como o NAAH/S ou ainda em instituições privadas que tenham atendimento 

específico em uma determinada área de habilidade. 

Constatamos que, dentro da sala de aula, o professor não consegue atender 

as necessidades dos alunos com altas habilidades/superdotação; daí a importância 

dos NAAH/S e dos cursos extracurriculares para os alunos aperfeiçoarem seus 

talentos. 

É importantíssimo que se conscientizem os professores, pedagogos e 

diretores das escolas, a respeito da identificação e do encaminhamento dos alunos 

com altas habilidades para algum tipo de acompanhamento, pois o que podemos 

perceber no relato das entrevistadas que uma das maiores barreiras que encontram 

em seu trabalho é a escola identificar, reconhecer e encaminhar o aluno com 

indicativos de altas habilidades, e fazê-lo sem o devido conhecimento sobre o tema. 

As escolas e as famílias dos alunos com altas habilidades são de fundamental 

importância para o encaminhamento mais adequado e no apoio ao indivíduo 

talentoso. 

Pode-se concluir também que as escolas e as famílias dos alunos com altas 

habilidades são de fundamental importância para um encaminhamento mais 

adequado e um apoio mais qualificado ao indivíduo talentoso.  
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APÊNDICE A 
 

ESQUEMA DO TRATAMENTO DOS DADOS  

S
E

R
V

IÇ
O

 D
E

 A
T

E
N

D
IM

E
N

T
O

 A
 A

LT
A

S
 H

A
B

IL
ID

A
D

E
S

  
1 - Caracterização 
do pessoal 

1.1 - Formação Profissional  
1.2 - Formações continuada  
1.3 - Tempo de experiência em altas habilidades  

 
2 - Bases teóricas 
do serviço 
 

2.1 - Concepção sobre altas 
habilidades/superdotação 
2.2 - Percepção sobre o NAAH/S  
2.3 – Consonância teórica metodológica com a 
Política Nacional 

3 – 
Caracterizações do 
serviço de 
atendimento 

3.1 - Objetivo do acompanhamento  
3.2 – Encaminhamento  
3.3 - Faixa etária da clientela  
3.4 – Quantidade de alunos atendidos  
3.5 - Tipo de habilidade mais frequente  
3.6 - Papel da família  
3.7 - Dificuldades encontradas na atuação  
3.8 – Atendimento  
3.9 – Identificação  
 

4 - Avaliação 

4.1 - Altas habilidades e população carente  
4.2 - Propostas para melhoria do trabalho  
4.3 - Grau de satisfação sobre o trabalho realizado  
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ANEXO 
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ANEXO A 
 

Roteiro de entrevista com o corpo pedagógico do NAA H/S Londrina: 

 

1 - O que é o NAAH/S para você? 

 

2 - Qual a sua formação acadêmica? 

 

3 - Quanto tempo você tem de experiência com altas habilidades? 

 

4 - Tem participado de capacitações, cursos sobre altas habilidades? 

 

5 - O processo de identificação e as atividades desenvolvidas no NAAH/S estão em 

concordância com os referenciais teóricos da educação especial para altas 

habilidades? 

 

6 - Qual a sua concepção sobre altas habilidades? 

 

7 - Qual o objetivo/importância do acompanhamento a estes alunos? 

 

8 - O que você teria a me dizer sobre altas habilidades junto a estudantes carentes? 

Há algum diferencial no trabalho, algo de peculiar? 

 

9 - Qual o grau de satisfação com o trabalho desenvolvido? 

 

10 - Existe algo que poderia melhorar no trabalho realizado, na sua opinião? O quê? 

 

11 - Qual a faixa etária dos alunos atendidos? 

 

12 - Quais os tipos de habilidades mais encontrados? 

 

13 - Como é feito o encaminhamento dos alunos para o NAAH/S? 
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14 - Qual é o papel da família no apoio às crianças com altas habilidades? 

15 - Existe alguma dificuldade em se trabalhar com alunos com altas habilidades, se 

existe, quais? 

 


