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         Este material é o produto educacional parte integrante da
pesquisa Formação inicial de  professores no curso  de 
 Licenciatura Ciências Biológicas com foco nas Altas
Habilidades e Superdotação: Reflexões sobre a prática
pedagógica e experiências inclusivas, inserida no Programa de
Pós Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática
(PPGEN) da Universidade Estadual do Centro Oeste
(UNICENTRO).  
 
   O tema inclusão de estudantes com necessidades
educacionais especiais é normalmente atrelado a alguma
deficiência e habitualmente entre os professores, os estudantes
com Altas Habilidades e Superdotação (AH e SD) não são
vistos como público da Educação Especial. 

      Para mudar essa realidade este guia propõe que os
conhecimentos sobre o assunto sejam inseridos desde a
formação inicial dos professores, pois cabe ao docente as
adequações que são necessárias para que se desenvolvam o
potencial desses estudantes. 

       As leis reconhecem os indivíduos com AH e SD como
público alvo da Educação Especial e prevê o atendimento
educacional especializado a todos os estudantes que dele
necessitarem. 

         Porém, pode-se observar que entre os professores,
quase não há propostas nas quais se discutem adequações
curriculares. 

Apresentação
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        Por conseguinte este trabalho objetivou contribuir para
a formação inicial de professores do curso de Ciências
Biológicas no tocante a temática AH e SD, por meio da
intervenção de um curso com temas que possam agregar
na formação dos futuros professores. 

   Este material tem por proposta auxiliar o professor na
identificação de estudantes que apresentam indicadores de
AH e SD e incentivar a organização e promoção de
estratégias pedagógicas eficazes, que auxiliem na
permanência e no sucesso dos estudantes com essa
condição.

    O material está organizado no formato de E-Book
denominado “Conhecer para Compreender as Altas
Habilidades e Superdotação”, reunindo os módulos do
curso ofertado aos acadêmicos do quarto ano, da disciplina
de Estágio Supervisionado em Ciências Biológicas II, do
curso de Ciências Biológicas-Licenciatura da UNICENTRO.
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As características dos estudantes com Altas

Habilidades e Superdotação (AH e SD) nos

diferentes aspectos que o constituem.

Módulo I

    Deve se levar em conta que os estudantes com AH e
SD podem demonstrar dificuldades de aprendizagem em
algumas áreas oriundas de diversos fatores. Um deles
pode-se afirmar que seria a falta de conhecimento de
como trabalhar significativamente com as facilidades que
os estudantes possuem devido às áreas de interesse e o
tipo de superdotação, como também, da dificuldade em
reconhecer as limitações que possam apresentar. 

  Dessa forma todo profissional envolvido com a educação
necessita estar atento a novos meios para se ensinar na
diferença e promover o compromisso com a pluralidade
(MEC/SEESP, 2010).

  Neste módulo são apresentados alguns mitos e verdades
sobre os estudantes superdotados, como também as
características mais comuns entre eles e as diferenças
entre as  terminologias Prodígio, Precoce e Gênio.
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Vamos pensar
juntos: O que
você acha?
É mito ou
verdade?

Os
superdotados

provém de
classe sócio
econômicas

altas.

Eles
conseguem se
desenvolver

sozinhos.

Não existe
criança

superdotada, o
que existe é

criança
estimulada.

Crianças
superdotadas são
resultado de pais

cuidadosos.

Crianças
superdotadas
serão adultos
eminentes.

Todo
superdotado

é meio
maluco. 

O superdotado é um
fenômeno muito raro,

sendo poucos os
alunos de nossas

escolas que podem
ser de fato

considerados
superdotados. 

O superdotado é
um fenômeno

muito raro, sendo
poucos os alunos
de nossas escolas
que podem ser de
fato considerados

superdotados. 
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Todas as afirmações
CITADAS são mitos!

Vamos conhecer para
compreender! 
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   Conhecer o significado de alguns conceitos é
importante tanto para uma reflexão de nossas práticas
quanto para nos auxiliar em uma visão desfocada de
nossos estudantes.  Vamos começar definindo as
terminologias que cercam o universo do superdotado.

      Os indivíduos com habilidades superiores como o
precoce, o prodígio, o talentoso, o gênio são
gradações de um mesmo fenômeno, mas com
terminologias diferentes e há muito tempo estudadas
por uma gama de profissionais: neurocientistas,
psicopedagogos, psicólogos, professores e outros.

Precoce

Prodígio

Gênio
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  Exemplo: uma criança que lê antes dos 4 anos

    Indivíduo que apresenta alguma habilidade específica
prematuramente desenvolvida em qualquer área do
conhecimento.

   Infelizmente, este é um termo muito utilizado como
sinônimo de AH e SD. Todavia, isso é um equívoco. 

 Os precoces chamam a atenção por apresentarem
facilidade ou domínio em alguma área do conhecimento,
como na música, na matemática, na leitura, nos
esportes, etc. E isso ocorre antes do esperado para a
sua idade (WINNER, 1998; SANTOS; XAVIER; ARAÚJO,
2013).

 Embora a precocidade seja uma das características da
superdotação, nem todas as pessoas com AH e SD
foram crianças precoces. Do mesmo modo, nem toda
criança precoce tem a garantia de se tornar um adulto
com AH e SD, pois são muitos os elementos envolvidos
no desenvolvimento da criança.

Precoce
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Exemplos: Mozart (música); Josh Waitzkin (xadrez);
Marla Olmstead (pintura)

       Esse termo costuma ser usado para definir aquelas
crianças que muito cedo realizam algo raro, fora do
comum para sua idade, sem que tenham recebido algum
treinamento específico para isso (TENTES, 2013).

   Assim, o termo “prodígio” está relacionado ao
“precoce”, pois se trata de uma criança que apresenta um
alto desempenho cognitivo no desenvolvimento de uma
atividade específica, mas de modo temporão, realizada
geralmente por uma pessoa adulta. 

       Desta forma, um pensamento nos vem à tona: será
que uma criança com esse tipo de habilidade desde tão
tenra idade carregará seus mesmos interesses até a
idade adulta, fazendo grandes colaborações na sua área
e se tornando um adulto com AH e SD? Do mesmo modo
que a precocidade, a prodigalidade não é pré-condição
para as AH e SD. Trata-se de uma evidência de
antecipação e não uma condição que irá determinar o
desenvolvimento das AH e SD (GUENTHER, 2000).

Prodígio
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Exemplos:

  Os estudos sobre AH e SD estão historicamente
relacionados aos estudos sobre a inteligência e aos testes
do Quociente de Inteligência (QI).

     No entanto, recomenda-se que a terminologia Gênio
seja reservada “para aqueles que deram contribuições
extraordinárias à humanidade, revolucionando as suas
áreas de conhecimento"(MEC/SEESP, 2008). 

   São aqueles raros indivíduos que, até entre os
extraordinários, se destacam e deixam sua marca na
história” (MEC/SEESP, 2008).
          

      Einstein;
      Freud; 
      Leonardo da Vinci; 
      Stephen Hawking.

Gênio
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   Dentro da Política Nacional de Educação Especial
na Perspectiva da Educação Inclusiva:

   São considerados alunos com AH e SD aqueles que
apresentam potencial elevado e grande envolvimento
com áreas do conhecimento humano, isoladas ou
combinadas, tais como as áreas intelectual,
acadêmica, psicomotora, de liderança e de
criatividade, associados a um alto grau de motivação
para a aprendizagem e para a realização de tarefas
em assuntos de seu interesse (MEC/SEESP, 2008,
p.48).

Mas... Como é
definida as Altas
Habilidades e

Superdotação na
legislação?
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Características Comuns dos

estudantes que apresentam  Altas

Habilidades e Superdotação (AH e SD)

   Segundo a Coleção Saberes e Práticas da Inclusão
(2002), os alunos com Altas Habilidades/Superdotação (AH
e SD) apresentam:
- Grande curiosidade;
- Auto iniciativa;
- Originalidade de expressão oral e escrita, com produção
constante de respostas diferentes e ideias não
estereotipadas;
-Talento incomum para expressão em artes, como música,
dança, drama, desenho e outras;
- Habilidade para apresentar alternativas de soluções, com
flexibilidade de pensamento;
- Abertura para realidade, busca de se manter a par do que
o cerca, sagacidade e capacidade de observação;
-Capacidade de enriquecimento com situações-problema,
de seleção de respostas, de busca de soluções para
problemas difíceis ou complexos;
Capacidade para usar o conhecimento e as informações,
na busca de novas associações, combinando elementos,
ideias e experiências de forma peculiar;
-Capacidade de julgamento e avaliação superiores,
ponderação e busca de respostas lógicas, percepção de
implicações e consequências, facilidade de decisão;
Produção de ideias e respostas variadas, gosto pelo
aperfeiçoamento das soluções encontradas (MEC/SEESP,
2002, p.14).  11



- Gosto por correr risco em várias atividades;
- Habilidade em ver relações entre fatos, informações ou
conceitos aparentemente não relacionados, e aprendizado
rápido, facilidade;
- Necessidade de definição própria;
- Capacidade de desenvolver interesses ou habilidades
específicas;
- Interesse no convívio com pessoas de nível intelectual
similar;
- Resolução rápida de dificuldades pessoais;
- Aborrecimento fácil com a rotina;
- Busca de originalidade e autenticidade;
- Capacidade de redefinição e de extrapolação;
- Espírito crítico, capacidade de análise e síntese;
- Desejo pelo aperfeiçoamento pessoal, não aceitação de
imperfeição no trabalho;
- Rejeição de autoridade excessiva;
- Fraco interesse por regulamentos e normas;
- Senso de humor altamente desenvolvido;
- Alta-exigência;
- Persistência em satisfazer seus interesses e questões
(MEC/SEESP, 2002, p. 14).

Características Comuns dos

estudantes que apresentam  Altas

Habilidades e Superdotação (AH e SD)
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Características comportamentais dos

estudantes com Altas Habilidades e

Superdotação (AH e SD)

- Sensibilidade às injustiças, tanto em nível pessoal

como social;

- Gosto pela investigação e pela proposição de muitas

perguntas;

- Comportamento irrequieto, perturbador, importuno;

- Descuido na escrita, deficiência na ortografia;

- Impaciência com detalhes e com aprendizagem que

requer treinamento;

- Capacidade de argumentar e justificar seu ponto de

vista com facilidade;

- Trabalho escrito insatisfatório, tendência para deixar

suas tarefas incompletas, desorganizadas e fazer o

mínimo necessário para aprovação;

- Demonstração de estarem entediadas, letárgicas,

desinteressadas e ansiosas para terminar as aulas;

-Demonstração de serem inquietas e desatentas;

-Capacidade de manipular outras pessoas e situações;

- Capacidade de elaborar questões inquiridoras e talvez

provocativas e desafiadoras;

- Mais facilidade de estabelecer relações com alunos

mais velhos e com adultos do que com seus colegas de

classe;

-Necessidade de conhecer as razões para tarefas de sala

de aula – e o porquê da relevância do que é proposto

(MEC/SEESP, 2002, p. 15).
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-Desorganização, tanto em termos dos aspectos

práticos dos equipamentos, como também em

termos de gerenciamento de seu tempo;

- Capacidade de se isolar em seu mundo particular,

podendo, portanto, sentar e ficar sem fazer nada por

longos períodos de tempo, tanto durante como fora

do período de aulas;

- Baixa popularidade junto aos seus colegas de

grupo porque percebe as fraquezas das outras

pessoas e apresenta desembaraço para falar

abertamente sobre elas;

- Demonstração de ser quieto ou reservado, não

expondo suas habilidades devido ao medo de que

seus colegas exerçam algum tipo de pressão ou

intimidação;

- Facilidade para frustrar-se, especialmente quando

percebe que há outros, na classe ou no grupo, que

são lentos demais em termos intelectuais; pode

haver uma tendência a ficar de mau humor ou ter

alterações de humor (MEC/SEESP,2002, p. 15).

Características comportamentais dos

estudantes com Altas Habilidades e

Superdotação (AH e SD)
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A identificação é feita em um processo dinâmico e coletivo que
envolve a escola, a família e a comunidade. 

A avaliação não se resume ao Quociente de Inteligência (QI),
um indicador válido, porém limitado, que deve ser sempre
contextualizado em uma avaliação mais abrangente. 
http://apahsd.org.br/altas-habilidades-inclusao-ou-exclusao-algumas-perguntas-e-respostas/

Como é identificado

o aluno com altas

habilidades? É

aquele que tira nota

10 em tudo? É o que

tem o quociente de

inteligência alto?

Vamos analisar

três questões!!

O que é? Por que? Como?

Identificar
 15



O processo de indicação dos estudantes

com Altas Habilidades e Superdotação

(AH e SD).

Módulo II

O QUE É IDENTIFICAR?
É definir um conjunto de características que promovem
a identidade de um indivíduo ou de um grupo de
indivíduos. (VIEIRA,2005)

POR QUE IDENTIFICAR?
Para promover estudos e investigações na área, que
sedimentem o atendimento a este grupo social e para
fomentar a própria ação educativa, estabelecendo
intervenções que possibilitem o atendimento adequado
às singularidades dos estudantes.

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os
efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar
oferecida preferencialmente na rede regular de ensino,
para educandos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.
(Redação dada pela Lei nº 12.796, BRASIL, 2013, p.
25).
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Pessoas com AH e SD precisam, indubitavelmente, de
atendimento especializado, pois algumas
características podem prejudicar o aproveitamento do
ensino; provocar a desistência, em razão de
frustrações, desestímulos e dificuldades de ajustamento
com os colegas; ou fazer com que se despreze o
talento que poderia ser aprimorado.

É importante evidenciar que o professor deve olhar este
estudante como alguém que possui necessidades
especiais, que necessita de compreensão e apoio
emocional em situações de aprendizagem.

Quando a instituição está atenta às necessidades deste
estudante, contribui para que não ocorra
desajustamento social, problemas de desempenho
educacional e evasão acadêmica.

Quando a instituição de ensino não possui programas
específicos ou seus professores não tem
conhecimentos a serem adotados com estudantes
superdotados, é comum que estes apresentem um
comportamento de inconformismo com a estrutura da
instituição e se desestimulem com os estudos
acadêmicos.

COMO IDENTIFICAR?
A identificação deve estar baseada em uma teoria ou
modelo compreensivo de AH e SD e deve utilizar um
conjunto de procedimentos que possibilitem uma visão
integral do sujeito.
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VAMOS
RECORDAR

   Segundo a Política Nacional de Educação Especial na
perspectiva da Educação Inclusiva. Estudantes com Altas
Habilidades/Superdotação demonstram potencial elevado
em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou
combinadas: intelectual, acadêmica, liderança,
psicomotricidade e artes, além de apresentar grande
criatividade, envolvimento na aprendizagem e realização de
tarefas em áreas de seu interesse (MEC/SEESP, 2008,
p.48).

   Sendo assim, acolher essa definição implica em aceitar
que os estudantes com indicadores de AH e SD não
precisam ser bons em todas as áreas. É preciso que sejam
reconhecidos em suas potencialidades e fragilidades,
estimulados a desenvolver suas habilidades e, também, a
superar suas dificuldades.(DELOU, 2007)

  Os superdotados não podem ser considerados como
pertencentes a um grupo homogêneo, com características
comuns, mas sim, a um grupo extremamente heterogêneo,
cujos componentes podem destacar-se por inúmeras e
diferentes capacidades, variando tanto em habilidades
cognitivas, interesses, necessidades emocionais, como em
atributos de personalidade e nível de desempenho.
(SABATELLA, 2008)
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   O superdotado não é somente aquele estudante que tem
facilidade em memorizar fórmulas e decorar datas, mas é também
aquele que combina sensibilidade, criatividade e capacidade de
criar e propor soluções novas para problemas. Para auxiliar nessa
análise o Estado do Paraná em sua INSTRUÇÃO N° 010/2011-
SUED/SEED, afirma que:

 A avaliação para a identificação das Altas Habilidades e
Superdotação deverá ser realizada, no contexto escolar do ensino
comum, através da observação direta e sistemática das
expressões de habilidades, interesses, capacidade intelectual
geral, aptidão acadêmica específica, pensamento criador ou
produtivo, capacidade de liderança, talento especial para as artes e
capacidade psicomotora, podendo ser complementada com laudo
psicológico formal (SUED/SEED, 2006, p 48).

 Alguns instrumentos são utilizados para construir a identificação
de indicadores de AH e SD como exemplo o instrumento
psicopedagógico, desenvolvido pelas autoras Machado, Vestena e
Barby (2017), o qual consiste num instrumento de triagem
respondido sob forma de questionário por professores do ensino
fundamental, com a finalidade de identificar estudantes com
indicativos de AH e SD, outro exemplo de instrumento utilizado
para a identificação é o material desenvolvido pelas profªs Soraia
Napoleão Freitas e Susana Garcia Pérez (2012), o Manual de
identificação de AH e SD traz listas e entrevistas com os pais,
professores, disciplinas de afinidade, e com o próprio estudante.

Processo de indicação dos estudantes 

 com Altas Habilidades e Superdotação

(AH e SD).

Avaliação no contexto escolar 
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     Além desses materiais também podem ser utilizados:
Escalas de Características;
Questionários e Roteiros;
Observação de Comportamentos;
Entrevistas com a família, professores;
Análise de Desempenho;
Depoimentos;
Atividades Práticas.

  Há vários inventários e listagens elaborados por
especialistas contendo indicadores e características
específicas que permitem a identificação de
comportamento e perfis de alunos com AH e SD.
   Em conclusão, atividades que ajudem na coleta de
dados para a construção de um parecer pedagógico,
com indicação dos procedimentos de intervenção para o
trabalho individualizado e/ou coletivo.

Mas quem pode
indicar uma aluno

para a
identificação?

- A família;
- O próprio aluno - Auto indicação;
- Um colega;
- Os destaques em áreas específicas (feiras de ciências,
  Olimpíadas de matemática, destaque em jornal, etc.);
- Professor da área de talento já identificada (música,
  dança, esportes em geral, etc.).
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Indicadores para

observação

Na
família

Na 
escola

Na sala
de aula

Observação na família

  Segundo a Coleção Saberes e Práticas da Inclusão (2002), 
 as observações devem levar em conta: 

   Quando alguns sinais começam a ser percebido pela família,
a escola e/ou professor devem observar a criança atentamente
e realizar um acompanhamento permanente. 

   Se é precoce, a criança deve ser estimulada adequadamente
para desenvolver seu potencial e continuar a apresentar
comportamentos de superdotação.

 Desenvolvimento motor precoce: sentar, engatinhar e
caminhar antes da média.

  Preferência por novidades: preferência por novos arranjos
visuais, percepção de novidades. (MEC/SEESP, 2002, p.68)  21



   A finalidade do acompanhamento do estudante é verificar a
intensidade, a frequência e a consistência dos
comportamentos com indicadores de Altas Habilidades e
Superdotação, ao longo do seu desenvolvimento;

    Indicação pelos professores dos estudantes com destaque
nas áreas acadêmicas ou em outras como artes, música,
teatro, informática, esporte, liderança, comunicação;

    O suporte para esse processo poderá ser oferecido pelos
professores das áreas específicas de interesse dos alunos e
profissionais do Serviço de Supervisão Pedagógica e/ou de
Orientação Educacional;

     Mesmo quando seu objetivo seja desenhar um atendimento
educacional para os estudantes com AH e SD, esses
instrumentos não podem estar atrelados apenas ao
rendimento escolar; 

     É importante observar, as inteligências nas quais o
estudante se destaca o seu estilo de aprendizagem,  o seu
estilo de manifestação do conhecimento. (MEC/SEESP, 2002)

Formando

assim uma rede

de apoio na

identificação

Observação na escola
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AS DIFERENTES
ÁREAS. . .

MEC/SEESP, 2001.

MAY 2016

 S u p e r d o t a ç ã o :
c o n s i s t e  n o s
c o m p o r t a m e n t o s
q u e  r e f l e t e m
u m a  i n t e r a ç ã o
e n t r e  t r ê s
a g r u p a m e n t o s
b á s i c o s  –
h a b i l i d a d e s
g e r a i s  o u
e s p e c í f i c a s
a c i m a  d a  m é d i a ,
e l e v a d o s  n í v e i s
d e
c o m p r o m e t i m e n t
o  c o m  a  t a r e f a
e  e l e v a d o s
n í v e i s  d e
c r i a t i v i d a d e .
( R E N Z U L L I ,
2 0 0 4 ) .
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30

   A superdotação acadêmica, segundo Renzulli (2004), é o
tipo mais facilmente identificado por testes de Quociente de
Inteligência (QI) ou outros testes que mensurem habilidades
cognitivas, as mais valorizadas na escola tradicional, sendo
que essas habilidades medidas nos testes são as que,
geralmente, permanecem estáveis, ao longo da vida da
pessoa. É lógico deduzir, portanto, que a superdotação
acadêmica existe em diferentes graus. Os estudantes que a
possuem, geralmente, representam de 3 a 5% de qualquer
população.

T ipo  Acadêmico
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Grande e rico
vocabulário;
Necessita pouca
repetição;
Longos períodos de
concentração;
Consumidor de
conhecimento;
Agrada aos professores;
Tendência a gostar da
escola;
Tendência à aquisição;
Armazenamento e
recuperação das
informações
(MEC/SEESP, 2002).

Capacidade de atenção,
concentração, memória,
interesse e motivação pelas
tarefas acadêmicas e
capacidade de produção;
Notas boas na escola;
Gosta de fazer perguntas;
Aprende com rapidez;
Boa memória;
Raciocínio verbal e numérico;
Gosta de livros técnicos/
profissionais (MEC/SEESP,
2002).

Características do tipo

acadêmico
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Tipo Criativo

Criativo e original;
Brinca com as ideias;
Inventivo;
Novas formas de fazer as coisas;
Não gosta da rotina;
Originalidade;
Imaginação;
Capacidade para resolver problemas de forma diferente e
inovadora;
Sensibilidade para as situações ambientais, podendo reagir
e produzir diferentemente e, até de modo extravagante;
Sentimento de desafio diante da desordem de fatos;
Facilidade de auto expressão, fluência e flexibilidade.

     A pessoa com Altas Habilidades produtivo-criativa geralmente
se destaca por ser mais questionadora; extremamente
imaginativa e inventiva e dispersiva, quando a tarefa não lhe
interessa, não apreciando a rotina e tendo modos originais de
abordar e resolver os problemas, pelo que muitas vezes tem
baixo desempenho e falta de motivação. (STOBÄUS E
MOSQUERA, orgs. 2004, p. 240).

      Relaciona-se às seguintes características:
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Apresenta flexibilidade, fluência de
pensamento, capacidade de pensamento
abstrato para fazer associações, produção
ideativa, rapidez do pensamento,
compreensão e memória elevadas,
capacidade de resolver e lidar com
problemas (MEC/SEESP, 2002).

Tipo Intelectual

Destaca-se por apresentar habilidade e
interesse pelas atividades psicomotoras,
evidenciando desempenho fora do
comum em velocidade, agilidade de
movimentos, força, resistência, controle e
coordenação motora (MEC/SEESP,
2002).

 Revela capacidade de liderança,
sensibilidade interpessoal, atitude
cooperativa, sociabilidade expressiva,
poder de persuasão e influência no
grupo (MEC/SEESP, 2002).

Tipo Psicomotor

Tipo Social (Liderança)

Tipo Talentos Especiais
  Pode se destacar nas artes plásticas,
musicais, literárias e dramáticas,
revelando capacidade especial e alto
desempenho em tais atividades
(MEC/SEESP, 2002).  27



Esses tipos são desse
modo considerados nas

classificações
internacionais, podendo

haver várias
combinações entre eles

e, inclusive, o
aparecimento de outros
tipos, ligados a talentos
de mais habilidades.

(MEC,SEESP, 2002, p. 10).
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A teoria dos três aneis de Joseph

Renzulli para o processo de

identificação e atendimento dos

estudantes com Altas Habilidades e

Superdotação (AH e SD)

JOSEPH RENZULLI
Pesquisador e educador
norte americano, que na
década de 70 elaborou a
Concepção dos Três Anéis
da Superdotação e o
Modelo de Enriquecimento
Escolar. 

Módulo III

 https://i.ytimg.com/vi/rCbJotte4zQ/maxresdefault.jpg

O modelo apresenta um
conjunto bem definido de três
grupos de características
entrelaçadas que marcam o
perfil dessas pessoas, em
particular. São eles: a
criatividade, o compromisso
com a tarefa e uma habilidade
acima da média.(BENITO, 1994)
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   Segundo as Diretrizes gerais para o atendimento
educacional aos alunos com Altas Habilidades e
Superdotação, é importante  observar que:

 [...]altas habilidades referem-se a comportamentos
observados e/ou relatados que confirmam a expressão de
traços consistentemente superiores" em relação a uma média
 [...] em qualquer campo do saber ou do fazer (BRASIL, 2017,
p. 13)

    Deve-se entender por “traços” as formas consistentes, ou
seja, aquelas que permanecem com frequência, intensidade e
consistência no repertório dos comportamentos da pessoa, de
forma a poderem ser registrados em épocas diferentes e em
situações semelhantes.

  Observa-se os comportamentos de superdotação em 
 ALGUMAS CRIANÇAS (mas não em TODAS elas),  em
ALGUNS MOMENTOS (não em TODOS os momentos)  e sob
CERTAS CIRCUNSTÂNCIAS (e não em TODAS as situações
de sua vida) (MEC/SEESP, 2002).
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   Renzulli destaca que um único grupo de traços, não indica a
superdotação, pois esta estaria representada apenas na
interseção dos três grupos. Ele estabelece a criatividade como a
originalidade de pensamento, um gênio construtivo, uma
habilidade para deixar de lado convenções e procedimentos
estabelecidos em detrimento de ideias originais.
   Como compromisso com a tarefa propõe um refinamento e
uma maneira centrada de motivação, concebida como um
processo energizante elevado para resolver problemas,
perseverança, resistência, trabalho duro, dedicação, confiança e
crença em si para realizar projetos importantes, percepção de
um maior sentido para identificar problemas e soluções.
 Apresenta a habilidade/capacidade acima da média sob duas
formas organizadas para representar modos peculiares com os
quais os sujeitos se expressam em problemas reais. São elas: a
habilidade geral que se refere à capacidade para processar
informação, integrar experiências vividas para chegar a um
resultado novo, buscar respostas apropriadas com vista a
adaptação à novas situações e gerar pensamento abstrato. E a
habilidade específica a qual visa adquirir conhecimentos padrões
e realizar atividades de um tipo especializado dentro de uma
gama restrita. (BARRETO, 2021).
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Origem sócio econômica;
Personalidade dos pais;
Nível de educação dos pais
Estímulos na infância;
 Interesses;
 Posição na família;
 Educação formal;
Disponibilidade de modelos;
Doenças físicas/bem-estar.

Fatores Ambientais

Fatores de Personalidade

 Percepção de si mesmo/
auto-eficácia;
Coragem Caráter Intuição;
Charme ou carisma;
Fortaleza do ego;
 Senso de destino ;
 Atração pessoal.

(BARRETO, 2021).
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   É um dos pilares fundamentais que manifesta a
potencialidade superior em todo e qualquer campo do
desempenho humano e envolve duas dimensões:

Capacidade acima da média

Habilidades Gerais

         Incidem na aptidão de processar/apreender informações,
agregar experiências que resultem em respostas apropriadas
e adequadas a novas situações e na capacidade de se
engajar às experiências abstratas (BARRETO, 2021).

Habilidades Específicas

        Constituem-se na habilidade de adquirir conhecimento,
prática e agilidade para atuar em uma ou mais atividades de
determinadas áreas do saber e/ou fazer (BARRETO, 2021)..
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Envolvimento com a Tarefa

Refere-se a uma forma depurada e direcionada de motivação,
uma força motriz canalizada para uma tarefa em particular ou
uma área específica de atuação. Neste pilar, algumas
palavras têm destaque especial para definir o envolvimento
com a tarefa: perseverança, persistência, dedicação e
autoconfiança (MEC/SEESP,2008).
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(BARRETO, 2021).



Criatividade

    Refere-se a uma forma depurada e direcionada de
motivação, uma força motriz canalizada para uma tarefa em
particular ou uma área específica de atuação. Neste pilar,
algumas palavras têm destaque especial para definir o
envolvimento com a tarefa: perseverança, persistência,
dedicação e autoconfiança (MEC/SEESP,2008).
    É o expressivo interesse que o sujeito apresenta em
relação a uma determinada tarefa, problema ou área
específica do desempenho, e que caracteriza-se
especialmente pela motivação, persistência e empenho
pessoal nesta tarefa.
   Envolve aspectos que geralmente aparecem juntos.
Caracteriza-se pela fluência, flexibilidade, sensibilidade,
originalidade, capacidade de elaboração e pensamento
divergente.
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     O principal objetivo do Modelo de Enriquecimento para
toda a escola é introduzir no currículo regular um currículo
expandido de oportunidades de atendimento, recursos e
apoio para os professores que misture mais enriquecimento
e uma aprendizagem mais investigativa na experiência de
toda a escola.
     Com amparo legal, os estudantes com Altas Habilidades e
Superdotação terão sua atividades de enriquecimento
curricular desenvolvidas no âmbito das escolas públicas de
ensino regular, em interface com os núcleos de atendimentos
e com as instituições de ensino superior e institutos voltados
ao desenvolvimento e promoção de pesquisa, das artes e
dos esportes (MEC/SEESP, 2009, p.02).

 O Modelo Triádico de Enriquecimento

escolar de Joseph Renzulli
 

 https://slideplayer.com.br/slide/397254/3/images/25/MODELO+DA+TR%C3%8DADE+DO+ENRIQUECIMENTO+-
+RENZULLI.jpg
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Apresentações artísticas;
 Artesanato;
 Participação em projetos
fora da escola;
Aulas particulares; Feira de
ciências;
 Campeonatos esportivos;
 Concursos de pintura,
desenho, música e
fotografia;
 Corais grupos de dança; 
 Atividades comunitárias.

Enriquecimento extra curricular

Enriquecimento Intracurricular
    São estratégias propostas e orientadas pelo docente de
sala de aula regular ou das diferentes disciplinas, durante o
período de aula ou fora dele (tarefas adicionais, projetos
individuais, monitorias, tutorias e mentorias), que podem ter
como base o conteúdo que ele está trabalhando num
determinado momento e cuja proposta pode ser elaborada
conjuntamente com o professor especializado ou mesmo
com um professor itinerante, quando for necessário
(FREITAS; PÉREZ 2012).

Existem dois grupos de estratégias de enriquecimento
que podem ser utilizadas para compor uma proposta de
modelo de atendimento: Extracurriculares e
intracurriculares.(FREITAS; PÉREZ 2012).
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Tipo 1

Enriquecer a vida de todos os alunos ampliando o
alcance de experiências não abrangidas pelas
escola.

Estimular novos interesses que poderão levar a
uma atividade mais aprofundada (Tipo III) por parte
de alunos ou pequenos grupos de alunos.

    Atividades ou experiências que exponham os alunos
a uma grande variedade de disciplinas, tópicos,
questões, ocupações, hobbies, pessoas, lugares e
eventos que normalmente não são contemplados pelo
currículo do ensino regular.(FREITAS; PÉREZ, 2012).

Objetivos:

https://slideplayer.com.br/slide/397254/3/images/25/MODELO+DA+TR%C3%8DADE+DO+ENRIQUECIMENTO+-
+RENZULLI.jpg
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Tipo 2

    Objetivos:
 Desenvolver uma ampla gama de habilidades
específicas para aprender a fazer e usar
adequadamente materiais de referência de nível
avançado, tais como fazer anotações, entrevistar,
classificar e analisar dados, tirar conclusões,
desenvolver técnicas específicas de dança,
condicionamento físico, técnicas esportivas, solfejo,
leitura e escrita de partituras, tocar um instrumento
musical, técnicas de pintura, escultura, desenho,
design, técnicas laboratoriais, metodologia de
pesquisa, dramatização, expressão corporal,
pesquisas bibliográficas em bibliotecas, resumos,
softwares de computação, webdesign, programação,
etc. (FREITAS; PÉREZ, 2012).
    Métodos e materiais instrucionais propositalmente
elaborados para promover o desenvolvimento dos
processos de pensamento e sentimento e de
habilidades específicas em áreas não cognitivas.

https://slideplayer.com.br/slide/397254/3/images/25/MODELO+DA+TR%C3%8DADE+DO+ENRIQUECIMENTO+-
+RENZULLI.jpg
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Tipo 2

        Métodos e materiais instrucionais propositalmente
elaborados para promover o desenvolvimento dos
processos de pensamento e sentimento e de
habilidades específicas em áreas não cognitivas.

ttps://www.gestaoeducacional.com.br/wp-content/uploads/2018/04/competencias-nao-cognitivas.jpg
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Tipo 3

Oferecer oportunidades nas quais os alunos
possam aplicar seus interesses, conhecimento,
ideias criativas e envolvimento com a tarefa a um
problema de sua escolha numa área de estudo.
Adquirir um nível avançado de compreensão do
conhecimento (conteúdo) e metodologia (processo)
utilizados numa determinada disciplina, área
artística ou estudos interdisciplinares (FREITAS;
PÉREZ, 2012).

  Atividades de investigação e produção artística, onde
o aluno assume o papel
 de “aprendiz de primeira mão” e “produtor de
conhecimento”, ele deve pensar, sentir e agir como um
profissional da área.
 Objetivos:

https://slideplayer.com.br/slide/397254/3/images/25/MODELO+DA+TR%C3%8DADE+DO+ENRIQUECIMENTO+-+RENZULLI.jpg
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(...) a superdotação emerge ou “se esvai”

em diferentes épocas e sob diferentes

circunstâncias da vida de uma pessoa;

assim, os comportamentos de

superdotação podem ser exibidos em

certas crianças (mas não em todas elas)

em alguns momentos (não em todos os

momentos) e sob certas circunstâncias (e

não em todas as circunstâncias de sua

vida) (Renzulli e Reis, 1997)

 

É importante salientar que adotamos
como referencial teórico a concepção de

superdotação dos três anéis (RENZULLI,
1978; 1986) e a concepção de inteligências

múltiplas (GARDNER, 1983; 2000) , que
iremos discutir a seguir.

 42



ALGO QUE NÃO PODEMOS ESQUECER É A
AFIRMAÇÃO DE GARDNER (1995) DE QUE:

EXCETO EM INDIVÍDUOS ANORMAIS,AS
INTELIGÊNCIAS SEMPRE FUNCIONAM

COMBINADAS, E QUALQUER PAPEL
ADULTO SOFISTICADO ENVOLVERÁ UMA

FUSÃO DE VÁRIAS DELAS (GARDNER,
1995)

 

HTTPS:/ /STORAGE.GOOGLEAPIS.COM/ADMPORTAL.APPSPOT.COM/NOTICIAS/_IMGLGHT/
375145/ENTREVISTA_79.JPG?MTIME=20181117184510&FOCAL=NONE  43



HOWARD  GARDNER

   Formulou sua teoria das inteligências múltiplas no livro
Estruturas da Mente (1994). Nele, apresentou sete
inteligências e, posteriormente, no livro Inteligência: um
conceito reformulado (2000), ele acrescentou mais uma. 

https://cesvale.edu.br/wp-content/uploads/2017/01/8_Inteligencias.png
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Acarreta o potencial de se usar o corpo
para resolver problemas ou fabricar
produtos (GUENTHER, 2000, p. 57).
Gestão da força, coordenação, equilíbrio,
velocidade, flexibilidade.

 CORPORAL- CINESTÉSICA

Envolve a capacidade de analisar
problemas com lógica, de realizar
operações matemáticas e investigar
questões cientificamente. (GUENTHER,
2000, p. 56).

Envolve sensibilidade para a língua
falada e escrita, a habilidade de
aprender línguas e a capacidade de
usar a língua para atingir certos
objetivos (GUENTHER, 2000, p. 56).

LÓGICO MATEMÁTICA
 

LINGUÍSTICA

ESPACIAL
Tem o potencial de reconhecer e manipular os
padrões do espaço (aqueles usados, por
exemplo, por navegadores e pilotos), bem
como os padrões de áreas mais confinadas
(como os que são importantes para escultores,
cirurgiões, jogadores de xadrez, artistas
gráficos e arquitetos) (GUENTHER, 2000, p.
57).  45



Acarreta habilidade na atuação, na
composição e na apreciação de padrões
musicais (GUENTHER, 2000, p. 57).

MUSICAL

Denota a capacidade de entender as
intenções, as motivações e os desejos do
próximo e, consequentemente, de
trabalhar de modo eficiente com terceiros.
(GUENTHER, 2000, p. 57).

Envolve a capacidade de a pessoa se
conhecer, de ter um modelo individual
de trabalho eficiente – incluindo aí os
próprios desejos, medos e capacidades
– e de usar estas informações com
eficiência para regular a própria vida
(Gardner, 2000, p. 58).

INTERPESSOAL

INTRAPESSOAL

NATURALISTA
Envolve a capacidade de observar
padrões na natureza, identificando
e classificando objetos e
compreendendo os sistemas
naturais e aqueles criados pelo
homem. (GUENTHER, 2000, p.
22).  46



Módulo  4

Estratégias pedagógicas para os

estudantes com Altas Habilidades e

Superdotação (AH e SD) 
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Atividade Prática:

Análise de um relatório de avaliação

Psicoeducacional

Vamos analisar recortes do 
 relatório Psicoeducacional
disponível na íntegra ao

final deste estudo

 48

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO PSICOEDUCACIONAL

Fonte: Autora, 2020.



O Envolvimento de todos no

contexto da identificação do

estudante com Altas

Habilidades e Superdotação

   A avaliação constitui-se em processo contínuo e
permanente de análise das variáveis que interferem no
processo de ensino e de aprendizagem, objetivando
identificar potencialidades e necessidades educacionais
dos alunos e das condições da escola e da família.
(MEC/SEESP, 2002, p.10)

 Família

No relatório
podemos Observar

Família Escola Sala de aula
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4 – Descrição da Demanda:

A primeira sessão foi realizada com a
responsável de XXX, senhora YYY, com a
Entrevista de Anamnese, importante
coleta de dados iniciando na gestação até
os dias atuais. A responsável relatou que
XXX, é a sua segunda filha, foi desejada
e planejada.

Fonte: Autora, 2020.



Escola e Sala de aula

    Neste pensamento que cerca a participação de todos os
envolvidos no processo da avaliação no contexto, para que
se dê um novo caminho à análise é necessário retomar a
sua função diagnóstica, ou seja, a avaliação da
aprendizagem precisa ser um instrumento dialético do
progresso, um instrumento de identificação de novos rumos
para a aprendizagem. Em suma, como expõe Luckesi
(1996), avaliação terá de ser o instrumento do
reconhecimento dos caminhos percorridos e da identificação
dos caminhos a serem percorridos. 

No relatório
podemos Observar
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5 – Análise Pedagógica:

Durante o processo avaliativo buscou-se investigar mais
detalhadamente as habilidades linguístico verbais, viso
espaciais, raciocínio lógico, relacionamento, criatividade,
envolvimento com a tarefa, maturidade interpessoal e
principalmente habilidades acima da média dentro da sua área
de interesse. [...] 
Pode-se perceber que a avaliada apresentou características
relevantes, durante as atividades que desenvolveu demonstrou
grande capacidade para analisar e resolver problemas,
independência de pensamento, curiosidade e senso crítico e
principalmente originalidade, imaginação e criatividade não
convencional para outras jovens de mesma idade.

Fonte: Autora, 2020.



Mitos

   Segundo o Dicionário de Filosofia (Russ, 1994), um mito é
uma “representação coletiva muito simplista e muito
estereotipada, comum a um grupo de indivíduos” (p. 187). 
   Segundo Winner (1998), os mitos e mal-entendidos aparecem
nas mais variadas áreas de estudo, mas a ênfase de seu
trabalho é no tema da superdotação. A autora define
brevemente um mito como uma “suposição fortemente
mantida”.
    O mito de que a pessoa com altas habilidades destacasse
em todas as áreas do currículo escolar. A ideia implícita nesse
mito, segundo Winner (1998), é a de que a criança que foi
identificada como superdotada possui uma capacidade
intelectual geral que faz com que essa criança seja brilhante e
se destaque em todas as áreas. 

No relatório
podemos Observar
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[...] contudo na área da linguagem observou-se
descuido com a escrita, ocorrendo algumas omissões
e inversões de fonemas específicos, todavia tais
fatos são comuns à idade cronológica da avaliada.

[...] deixa roupas e calçados espalhados,

notas escolares de XXX estão acima de 80,0

Começou e desistiu de algumas atividades como:
aula de teclado, coral e ballet

Fonte: Autora, 2020.



Precocidade

    O estudante precoce é aquele que se destaca perante
crianças da mesma idade, em razão habilidades que
apresenta, porém, estas tanto podem ser a expressão de
um potencial superior, o qual pode estar sinalizando a
superdotação, quanto podem ter suas origens na simples
prematuridade do desenvolvimento de aspectos cognitivos,
que se normalizarão com o decorrer do tempo.
Independentemente de qual for o motivo que faça com que
essa criança destoe das demais, sua diversidade demanda
educação especial (FREITAS, 2014).

No relatório
podemos Observar
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[...] recebia elogios pela sua
facilidade na comunicação e
por utilizar vocabulário acima
da média para sua idade
cronológica e experiência.

Fonte: Autora, 2020.



Precocidade

Conceito de Altas Habilidades

     A avaliação traz em seu texto o referencial teórico da
teoria dos três aneis de Renzulli, seguindo desta forma as
diretrizes da educação especial.
      "Alunos com Altas Habilidade e Superdotação
demonstram potencial elevado em qualquer uma das
seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual,
acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes, além de
apresentar grande criatividade, envolvimento na
aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seus
interesses (MEC/SEESP, 2008).

No relatório
podemos Observar
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Para identificação das Altas Habilidades tomou-se
como base a Teoria dos Três Aneis de Joseph
Renzulli. Os três traços que compõe o
comportamento são: capacidade acima da média,
que consiste tanto no pensamento abstrato,
memória, fluência de palavras como em áreas
especializadas como química, matemática,
desenho, dança etc. O comprometimento com a
tarefa refere-se ao nível de intensidade que o
aluno se envolve com sua área de interesse e a
criatividade diz respeito à originalidade de
pensamento, curiosidade e detalhes no que
executa.

Fonte: Autora, 2020.



Acadêmica

Intelectual

Tipos de Altas Habilidades e

Superdotação

Criativa

Psicomotora

Liderança

Talentos Especiais

No relatório
podemos Observar
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[...] mostrou ter amplo interesse na área
viso espacial, facilidade na área de exatas
e expressão verbal e ainda grande
habilidade na área de artesanato. Vale
ressaltar que, a avaliada apresentou ainda
interesse e habilidade na área esportiva e
musical, sendo necessário inserir técnicas
de enriquecimento curricular em tais áreas
a fim de desenvolver a habilidade já
mencionada.

Fonte: Autora, 2020.



Tipos de Altas Habilidades e

Superdotação

    Onde a característica de maior destaque é a criatividade, 
 podendo ser representada desta forma, com o anel da
criatividade maior que os demais:

No relatório
podemos Observar
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O perfil observado em XXX evidencia,
em consonância com o que escreve
Renzulli, que a avaliada apresenta
características das altas
habilidades/superdotação Tipo -
Acadêmico, no qual a criatividade
seria o componente de maior
destaque.

Fonte: Autora, 2020.



Traços comuns dos

estudantes com altas

habilidades

   Embora seja um grupo altamente heterogêneo, é importante
considerar que nem todos os alunos vão apresentar todas as
características aqui listadas, sendo algumas mais típicas de
uma área do que de outras, conforme ressaltam Alencar e
Fleith (2001).
   Segundo o modelo dos três anéis, os indivíduos com altas
Habilidades e Superdotação são os que apresentam
habilidades acima da média em relação aos seus pares, em
uma ou mais áreas de inteligência e também apresentam
elevado nível de envolvimento com a tarefa, ou seja, são
bastante motivados e comprometidos, e criatividade elevada.
Essas três peculiaridades apontam que na interação dinâmica
entre os três traços é que se localizam os elementos
primordiais para a ampliação da prática criativo-produtiva
psicomotora. 

No relatório
podemos Observar
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Pode-se perceber que a avaliada
apresentou características relevantes,
durante as atividades que desenvolveu
demonstrou grande capacidade para
analisar e resolver problemas,
independência de pensamento,
curiosidade e senso crítico e
principalmente originalidade, imaginação
e criatividade não convencional para
outras jovens de mesma idade.

Fonte: Autora, 2020.



  A Sala de Recursos (SR) consiste num serviço de apoio
pedagógico especializado, de caráter diversificado, oferecido
pela escola regular, no período contrário àquele em que o
aluno está matriculado na série que frequenta. 
   Conta com um professor especialista em educação especial
em um espaço físico (sala de aula) apropriado e equipado
com os instrumentos e materiais necessários para o
desenvolvimento das atividades previstas.
 O referido serviço de apoio especializado tem como
característica a suplementação ou enriquecimento dos
conteúdos escolares do currículo formal, bem como de temas
que não estão presentes nos currículos convencionais, mas
que sejam considerados pertinentes pelos professores e de
interesse dos alunos (SUED/SEED, 2011).

O que é? Para quê? Como?
No relatório

podemos Observar

 57

Sugere-se encaminhamento da aluna
para frequência em Sala de Altas
Habilidades/Superdotação para
atividades que sejam voltadas à sua
área de interesse e nesse sentido, à
escola caberá o papel de
Enriquecimento Curricular, planejando
atividades diversas do conteúdo previsto
para que possam ser fornecidas a
avaliada durante o término das mesmas.

Fonte: Autora, 2020.



 
   O fato dos estudantes com AH e SD  terem raciocínio rápido
não diminui o trabalho do professor. Ao contrário, eles
precisam de mais estímulo para manter o interesse pela
escola e desenvolver seu talento - se não, podem até se
evadir.

O que é? Para quê? Como?No relatório
podemos Observar
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10 – Indicações:
Assim indica-se ao (a) professor (a) em sala de aula:
1-) Promover momentos de aprendizagem enriquecedores para esse aluno, permitindo que ele
desenvolva ao máximo suas potencialidades;
2-) Propiciar alternativas pedagógicas que auxiliem em seu crescimento integral. Envolver um
trabalho em sala de aula, tomando como base um plano diferenciado que favoreça as habilidades de
modo a favorecer o crescimento de suas potencialidades;
3-) Promover um ambiente que favoreça o aprendizado significativo como: visita a museus,
bibliotecas, espaços artísticos etc, auxiliando no avanço de suas potencialidades e no alcance de
seus objetivos.
4-) Incentivar o potencial de investigação desse aluno, para que entre em contato com outros tipos
de conhecimento e desenvolva projetos de pesquisa na área de interesse aliada ao conteúdo
trabalhado pelo professor;
5-) Considerar os interesses e habilidades de XXX, implementando atividades de enriquecimento
curricular em sala de aula, como: jogos lúdicos, desafios lógico matemáticos, atividades que
estimulem a criatividade;
6-) Verificar os interesses e os estilos de aprendizagem e de expressão do aluno, como pontos fortes
e talentos;
7-) Promover atividades desafiadoras que deixam os conteúdos mais interessantes para alunos com
altas habilidades e que permitem o desenvolvimento do pensamento criador e crítico;
8-) Os conteúdos que o aluno já domina e é repetitivo para ele, como cópias excessivas, podem
trazer conflitos em sala de aula, por isso crie um ambiente de aprendizagem desafiador, para reduzir
os sentimentos de apatia e desinteresse dos alunos superdotados possibilitando o enriquecimento
curricular.
9-) Desenvolver atividades com diferentes produtos finais, de modo que as necessidades individuais
possam ser atendidas. Permita que o aluno comunique seu conhecimento ou experiências prévias.
10-) Envolver o aluno e sua turma em atividades de resolução de problemas que os levem a
transferir os objetivos de aprendizagem a situações em que a criatividade e outras habilidades
superiores de pensamento (por exemplo, análise, avaliação, memória, síntese) sejam empregadas.
11-) Estimular o aluno a encontrar respostas para suas próprias questões, por meio de projetos
individuais e em grupos (ex.: registro de atividades e descobertas em álbuns, cartazes, filmagens,
gravações, desenhos, colagens) e ainda atividades que promovam as interações sociais.
12-) É de extrema importância envolver os pais no processo de aprendizagem de seus filhos,
acompanhamento constante no processo escolar, estreitando os laços entre família e escola para
melhores resultados.

Fonte: Autora, 2020.



 
No Relatório, podemos reconhecer algumas das inteligências
de Gardner, que estão em destaque como mostra a figura a
seguir:

Inteligências Múltiplas de
Gardner

No relatório
podemos Observar
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[...] com facilidade fica entediada, por isso prefere desafios e estar
desenvolvendo alguma atividade, aprecia a criação de peças
artesanais, utilizando papel, tesoura, tecido, isopor, cola e outros
materiais, para fazer dobraduras, customizações ou criar objetos
de sua preferência, sempre com riqueza de detalhes e
originalidade.
Tem acesso a jogos pedagógicos e prefere os que envolvem
estratégias e resolução de problemas, gosta de ler livros e gibis
(Turma da Mônica Jovem), acessa redes sociais, gosta de assistir
séries e tem um grupo restrito de amigos com os quais se
relaciona com frequência.
Começou e desistiu de algumas atividades como: aula de teclado,
coral e ballet, atualmente faz inglês e natação, importante ressaltar
que foi medalhista nos jogos estudantis.
Fonte: Autora, 2020.



 
    O principal objetivo do Modelo de Enriquecimento para toda
a escola é introduzir no currículo regular um currículo
expandido de oportunidades de atendimento, recursos e apoio
para os professores que misture mais enriquecimento e uma
aprendizagem mais investigativa na experiência de toda a
escola.
   Operacionalizar a ‘inclusão escolar’ de todos os alunos,
independentemente de classe, raça, gênero, sexo ou
características individuais é o grande desafio a ser
enfrentado, numa clara demonstração do respeito à
diferença.”

(Diretrizes Curriculares da Educação Especial, 2001, p.21)

Utilizando o modelo Triádico
de Enriquecimento de Joseph

Renzulli

e agora o que
faremos com todas
essas informações?

https://slideplayer.com.br/slide/397254/3/images/25/MODELO+DA+TR%C3%8DADE+DO+ENRIQUECIMENTO+-
+RENZULLI.jpg
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Considerações Finais

 Diante do contexto escolar dos estudantes com Altas
Habilidades e Superdotação (AH e SD) a formação inicial dos
professores é de suma importância para o cumprimento dos
direitos dos alunos com essa condição. 
   Este estudo descreveu sobre os conceitos que permeiam
este contexto, visando demostrar a importância da inclusão
escolar de alunos com AH e SD e o seu reconhecimento pelos
professores do ensino comum.
  É necessário buscar modos de proporcionar, aos estudantes,
possibilidades para que se desenvolvam em seu próprio ritmo,
aproveitando ao máximo suas potencialidades e
competências, para que sejam estimulados a construir novos
conhecimentos, no ensino regular da sala de aula. Vale a pena
também lembrar que o desempenho superior pode estar mais
relacionado a vida familiar, aos traços de personalidade e ao
engajamento em atividades de seu interesse, do que
simplesmente nas habilidades cognitivas superiores e por isso
é tão importante o engajamento de todos os na identificação e
no atendimento das particularidades que esse grupo de
estudantes apresenta.
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO PSICOEDUCACIONAL

1 – Dados de Identificação:

Nome: XXX
Data de Nascimento: 
Idade: 13 anos
Filiação: YYY
Escola: 
Série: 8º Ano – Ensino Fundamental II
Período de Avaliação: 
Avaliadoras:
 

2 – Motivo do Encaminhamento:

Avaliação de indicadores de possível diagnóstico de Altas Habilidades/Superdotação.

3 – Procedimentos:
A Análise do processo investigativo foi respaldada em diferentes áreas, com o objetivo de verificar
a avaliada como um todo, para tanto, foram utilizados diferentes instrumentos clínicos dentre eles:
jogos pedagógicos, atividades pedagógicas específicas de leitura, escrita e aritmética, testes
formais de posição no espaço, aplicação de instrumentos formais específicos – TDE,
Questionários de Identificação das HSD - Responsáveis (QIIAHSD – R) e Instrumento Psicológico
específico: WISC - IV (Escala Wechsler de Inteligência para Crianças).

4 – Descrição da Demanda:
A primeira sessão foi realizada com a responsável de Aline, senhora YYY, com a Entrevista de
Anamnese, importante coleta de dados iniciando na gestação até os dias atuais. A responsável
relatou que YYY, é a sua segunda filha, foi desejada e planejada.
A gestação foi delicada devido à “fissura na bolsa” (SIC YYY) e em decorrência disso ocorreu
perda de líquido amniótico, necessitando acompanhamento constante, a duração da gestação foi
de 40 semanas e a paciente nasceu de parto cesárea. Desenvolveu-se dentro do tempo
esperado, na área da coordenação neuropsicomotora (sustentar o tronco e a cabeça, sentar e
engatinhar) andou com aproximadamente 1ano. Controlou os esfíncteres vesical e anal com
aproximadamente 1 ano e meio. Os balbucios iniciaram aproximadamente entre 3-4 meses, a
partir de 1 ano iniciou a fala compreensível e com 2 anos já demonstrava fluência. YYY  também
relatou que desde muito pequena Aline recebia elogios pela sua facilidade na comunicação e por
utilizar vocabulário acima da média para sua idade cronológica e experiência. 
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Amamentação ocorreu até os 8 meses, a passagem para a mamadeira e o inicio da alimentação
foram processos tranquilos. Não apresentou problemas com o sono na infância, atualmente
dorme pouco, tem insônia, gosta de assistir séries à noite ou se envolve com alguma outra
atividade do seu interesse, precisa ser lembrada que já passou da hora de dormir. Iniciou na
educação infantil com 4 anos, não demorou para adaptar-se na escola. Atualmente com relação
ao ambiente pedagógico, vale destacar que as notas escolares de Aline estão acima de 80,0 e
não apresenta problemas comportamentais, não gosta de faltas as aulas, com facilidade fica
entediada, por isso prefere desafios e estar desenvolvendo alguma atividade, aprecia a criação
de peças artesanais, utilizando papel, tesoura, tecido, isopor, cola e outros materiais, para fazer
dobraduras, customizações ou criar objetos de sua preferência, sempre com riqueza de detalhes
e originalidade. Em relação a saúde de XXX, YYY relatou que ela apresenta rinite alérgica, com 2
anos de idade precisou fazer cirurgia para retirada de adenoide, apresenta astigmatismo de grau
leve e utiliza óculos para descanso
         Referente às atividades de vida diária, as realiza com autonomia, como escovar os dentes
e tomar banho sozinho. 
        XXX  tem acesso a jogos pedagógicos e prefere os que envolvem estratégias e resolução
de problemas, gosta de ler livros e gibis (Turma da Mônica Jovem), acessa redes sociais, gosta
de assistir séries e tem um grupo restrito de amigos com os quais se relaciona com frequência.
         Começou e desistiu de algumas atividades como: aula de teclado, coral e ballet, atualmente
faz inglês e natação, importante ressaltar que foi medalhista nos jogos estudantis.
       A mãe informa que: “aprecio em XXX sua sensibilidade, seu jeito doce, meigo, é muito
humana e solidária, o que me incomoda as vezes, é que ela é organizada em tudo, menos com o
seu quarto, deixa roupas e calçados espalhados, porém se você olhar seu material escolar é
sempre organizado e passa a limpo os conteúdos do caderno constantemente.”
       Durante todo processo avaliativo, buscou-se ter uma boa interação com a avaliada, o que
tornou o processo mais seguro na obtenção de dados relevantes. XXX mostrou características
comportamentais e sociais como: curiosidade, senso crítico exacerbado, senso de humor
desenvolvido, sensibilidade, comportamento cooperativo, habilidade no trato com as pessoas e
aborrecimento com a rotina.

5 – Análise Pedagógica:

Durante o processo avaliativo buscou-se investigar mais detalhadamente as habilidades
linguístico verbais, viso espaciais, raciocínio lógico, relacionamento, criatividade, envolvimento
com a tarefa, maturidade interpessoal e principalmente habilidades acima da média dentro da
sua área de interesse. Para identificação das Altas Habilidades tomou-se como base a Teoria
dos Três Aneis de Joseph Renzulli. Os três traços que compõe o comportamento são:
capacidade acima da média, que consiste tanto no pensamento abstrato, memória, fluência de
palavras como em áreas especializadas como química, matemática, desenho, dança etc. O
comprometimento com a tarefa refere-se ao nível de intensidade que o aluno se envolve com sua
área de interesse e a criatividade diz respeito à originalidade de pensamento, curiosidade e
detalhes no que executa.

Anexo Relatório de Avaliação
Psicoeducacional
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Pode-se perceber que a avaliada apresentou características relevantes, durante as atividades
que desenvolveu demonstrou grande capacidade para analisar e resolver problemas,
independência de pensamento, curiosidade e senso crítico e principalmente originalidade,
imaginação e criatividade não convencional para outras jovens de mesma idade.
      Com base na Teoria já citada, pode-se perceber que Aline no que diz respeito ao primeiro
anel Habilidade Acima da Média, apresentou alto nível de pensamento abstrato e numérico,
relações de espaço, fluência verbal, memória destacada, facilidade em processar e emitir
respostas apropriadas de modo contextualizado, demonstrando percepções que não são
comuns na sua faixa etária.
       Quanto à criatividade apresentou flexibilidade, originalidade de pensamento, permaneceu
atenta a pequenos detalhes, um apurado senso de humor, criticidade e muito argumentativa,
mostrando habilidade em atividades manuais e motoras. Outro aspecto observado em XXX
está no fato de que demonstrou traços de resistência à rotina, à repetição e mostrou interesse
por temas abordados por adultos. Apresentou um comportamento instigante, sempre curiosa
sobre o “como” e o “porquê” das coisas.
    No que tange ao Envolvimento com a Tarefa, a avaliada apresentou persistência na
realização e finalização das tarefas de seu interesse, concentrou-se na mesma atividade por
um período prolongado de tempo sem mostrar aborrecimento, perfeccionismo e inovação no
que produziu. 
      Outras características observadas em XXX está no fato de que mostrou habilidade em
fazer abstrações, pensamento divergente e independente, contudo na área da linguagem
observou-se descuido com a escrita, ocorrendo algumas omissões e inversões de fonemas
específicos, todavia tais fatos são comuns à idade cronológica da avaliada. Vale dizer que,
XXX apresentou muitas informações sobre o tema de seu interesse, fez perguntas
inteligentes e críticas e ainda mostrou-se segura, às vezes relutante e insistente em suas
convicções, deixando de fazer outras coisas para envolver-se numa atividade de seu
interesse.
      Assim, XXX mostrou ter amplo interesse na área viso espacial, facilidade na área de
exatas e expressão verbal e ainda grande habilidade na área de artesanato. Vale ressaltar
que, a avaliada apresentou ainda interesse e habilidade na área esportiva e musical, sendo
necessário inserir técnicas de enriquecimento curricular em tais áreas a fim de desenvolver a
habilidade já mencionada. O perfil observado em XXX evidencia, em consonância com o que
escreve Renzulli, que a avaliada apresenta características das altas
habilidades/superdotação Tipo -Acadêmico, no qual a criatividade seria o componente de
maior destaque. 
a-) Temporalidade: atendeu corretamente aos quesitos solicitados, estando dentro do
padrão médio esperado para sua idade. 
b-) Teste de Discriminação Auditiva: pontuou 100% estando dentro da normalidade para
discriminação de fonemas similares.
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6 – Avaliação Psicológica:

         A avaliação psicoeducacional objetiva averiguar os fatores que interferem e/ou causam a
dificuldade/potencialidade que a criança/adolescente apresentam na aprendizagem,
procurando relacioná-los com as causas do fracasso ou sucesso escolar, bem como propor
estratégias para a superação das dificuldades e no caso das Altas Habilidades/Superdotação,
verificar em quais áreas a paciente apresenta habilidades acima da média, envolvimento com
a tarefa e criatividade.
       O levantamento de dados foi realizado através de observações durante a execução das
atividades propostas:
a) Aplicação de um instrumento clínico para avaliar a capacidade intelectual da criança (WISC
– IV);
b) Realização das atividades de criatividade das autoras Angela M. R. Virgolim, Denise de S.
Fleith e Monica S. N. Pereira (Livro Toc Toc Plim Plim – 9ª edição – Editora Papirus).

Síntese do WISC – IV:
A avaliação foi realizada de forma individual e de acordo com os procedimentos padronizados
de aplicação e avaliação. XXX demonstrou inicialmente curiosidade e ansiedade quando
percebeu que conseguiu realizar o que era solicitado, desenvolveu as atividades com
autonomia, concentração, notável dedicação e extremamente detalhista. Interagiu bem com a
avaliadora, pois o vínculo já foi estabelecido em sessão anterior, o que facilitou o processo de
avaliação e segurança dos dados obtidos.
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c-) Teste de neurolinguística: XXX apresentou predominância do canal VISUAL combinado
com o Cinestésico, ou seja, tal tipo de memória é ligada em formas e detalhes, com
pensamento linguístico verbal, viso espacial e raciocínio lógico muito desenvolvidos e ainda
necessita do toque/movimento , ou seja, para que realmente sua aprendizagem seja
significativa, há necessidade do estímulo dessas duas
áreas concomitantes.

d-) TDE (Teste de Desempenho Escolar): é um instrumento que busca oferecer de forma
objetiva uma avaliação das capacidades fundamentais para o desempenho escolar, mais
especificamente da escrita, aritmética e leitura. Indica de uma maneira abrangente, quais as
áreas da aprendizagem escolar que estão preservadas ou prejudicadas no examinando.
Nesse sentido, XXX obteve a seguinte classificação:
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      O WISC – IV é um instrumento clínico de aplicação individual que tem como objetivo avaliar
a capacidade intelectual e o processo de resolução de problemas em crianças entre 06 anos e 0
meses a 16 anos e 11 meses. A partir do desempenho de XXX na técnica em questão, verifica-
se uma habilidade cognitiva geral que supera 99,6% das crianças da sua idade, ou seja, obteve
QI Total de 140, classificado como Muito Superior a média.
     As habilidades de Raciocínio Verbal da avaliada, mensuradas pelo Índice de Compreensão
Verbal, estão acima de aproximadamente 99,9% das crianças de mesma idade que a sua,
classificado como Muito Superior a média esperada para sua idade cronológica e experiência. O
objetivo geral do Índice de Compreensão Verbal está relacionado a medir o raciocínio verbal e a
formação de conceitos. É composto por 5 subtestes denominados:

        Já as habilidades de raciocínio não verbal avaliadas pelo Índice de Organização
Perceptual demonstram-se como superiores a aproximadamente 99% das crianças de mesma
idade que XXX também classificado como Muito Superior, sendo que este índice avalia
aformação de conceitos não verbais, percepção, organização visual, processamento
simultâneo, coordenação visomotora, aprendizagem e a habilidade de separar figura e fundo de
estímulo visual. É composto por 4 subtestes denominados:
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As habilidades de memória operacional avaliadas pelo Índice de Memória Operacional, obtiveram
classificação Superior, superando aproximadamente 96% das crianças da amostra que apresentam
idade correspondente a sua, este índice avalia habilidades que exigem sustentar atenção,
concentração e para exercer controle mental. É composto por 3 subtestes denominados:

As habilidades de velocidade de processamento, mensuradas pelo Índice de Velocidade de
Processamento, demonstram-se superando aproximadamente 58% das crianças com a mesma
idade que a sua, sendo que este índice atingiu classificação dentro da Média. É composto por 3
subtestes
denominados:
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         XXX apresentou melhor desempenho nos subtestes Semelhança e Vocabulário, indicando
facilidade no raciocínio verbal, formação de conceitos, compreensão oral, memória, capacidade
de distinguir o essencial do não essencial e a forma de se expressar verbalmente, e ainda o
conhecimento de palavras, formação de conceitos verbais, habilidade de aprendizado, memória
a longo prazo, nível de desenvolvimento linguístico e ainda, percepção auditiva, compreensão,
conceituação verbal, pensamento abstrato e expressão verbal.
       Nos subtestes Código e Cancelamento observou-se que o desempenho de XXX decaiu,
mas ressalto que permaneceu dentro da média esperada para sua idade cronológica e
experiência, indicando atenção em áreas que podem ser estimuladas como: velocidade de
processamento das informações, memória de curto prazo, aprendizado, percepção visual,
sequenciamento, coordenação visual e motora, amplitude visual, flexibilidade conectiva,
atenção, concentração e motivação.
        Conclui-se que a partir do desempenho geral de Aline no Teste WISC – IV, que a avaliada
apresentou, no momento, desempenho de QI Total: 140, estando Muito Superior a média para
sua idade cronológica e experiência.
      Assim, conforme as escalas do teste apontaram, devido ao elevado QI, conforme boletim
escolar e avaliação qualitativa da aprendizagem levando em conta a Teoria dos Três Aneis de
Renzulli (psicoeducacional), observou-se características compatíveis com Altas
Habilidades/Superdotação. 
       Por meio de análise criteriosa dos dados coletados durante avaliação psicoeducacional de
XXX, tanto provenientes dos resultados obtidos nos testes formais como em todas as
observações e atividades qualitativas verificou-se que ela apresenta indicadores de Altas
Habilidades/Superdotação (tipo Acadêmico. Sendo assim, há necessidade de incluir em seu
currículo escolar, além das atividades regulares, atividades voltadas à sua área de interesse,
contudo essas deverão apresentar-se de forma desafiadora e que não lhe causem frustração e
desinteresse pelas áreas em destaque. 

8 – Encaminhamentos: Pedagógicos: Sugere-se encaminhamento da aluna para frequência
em Sala de Altas Habilidades/Superdotação para atividades que sejam voltadas à sua área de
interesse e nesse sentido, à escola caberá o papel de Enriquecimento Curricular, planejando
atividades diversas do conteúdo previsto para que possam ser fornecidas a avaliada durante o
término das mesmas. Clínicos: Acompanhamento com profissional da psicologia.
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9 – Observações Complementares:
As profissionais que realizaram a Avaliação Psicoeducacional de XXX colocam-se à disposição
para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. Trata-se de um documento sigiloso
e deve-se ter muita cautela com a utilização de seus dados, respeitando XXX como ser humano
e não reduzindo-o a um diagnóstico clínico. 

10 – Indicações: Assim indica-se ao (a) professor (a) em sala de aula:
 1-) Promover momentos de aprendizagem enriquecedores para esse aluno, permitindo que ele
desenvolva ao máximo suas potencialidades;
 2-) Propiciar alternativas pedagógicas que auxiliem em seu crescimento integral. Envolver um
trabalho em sala de aula, tomando como base um plano diferenciado que favoreça as
habilidades de modo a favorecer o crescimento de suas potencialidades; 
3-) Promover um ambiente que favoreça o aprendizado significativo como: visita a museus,
bibliotecas, espaços artísticos etc, auxiliando no avanço de suas potencialidades e no alcance
de seus objetivos.
 4-) Incentivar o potencial de investigação desse aluno, para que entre em contato com outros
tipos de conhecimento e desenvolva projetos de pesquisa na área de interesse aliada ao
conteúdo trabalhado pelo professor; 
5-) Considerar os interesses e habilidades de XXX, implementando atividades de
enriquecimento curricular em sala de aula, como: jogos lúdicos, desafios lógico matemáticos,
atividades que estimulem a criatividade;
 6-) Verificar os interesses e os estilos de aprendizagem e de expressão do aluno, como pontos
fortes e talentos; 
7-) Promover atividades desafiadoras que deixam os conteúdos mais interessantes para alunos
com altas habilidades e que permitem o desenvolvimento do pensamento criador e crítico;
8-) Os conteúdos que o aluno já domina e é repetitivo para ele, como cópias excessivas, podem
trazer conflitos em sala de aula, por isso crie um ambiente de aprendizagem desafiador, para
reduzir os sentimentos de apatia e desinteresse dos alunos superdotados possibilitando o
enriquecimento curricular.
 9-) Desenvolver atividades com diferentes produtos finais, de modo que as necessidades
individuais possam ser atendidas. Permita que o aluno comunique seu conhecimento ou
experiências prévias. 
10-) Envolver o aluno e sua turma em atividades de resolução de problemas que os levem a
transferir os objetivos de aprendizagem a situações em que a criatividade e outras habilidades
superiores de pensamento (por exemplo, análise, avaliação, memória, síntese) sejam
empregadas. 
11-) Estimular o aluno a encontrar respostas para suas próprias questões, por meio de projetos
individuais e em grupos (ex.: registro de atividades e descobertas em álbuns, cartazes,
filmagens, gravações, desenhos, colagens) e ainda atividades que promovam as interações
sociais. 
12-) É de extrema importância envolver os pais no processo de aprendizagem de seus filhos,
acompanhamento constante no processo escolar, estreitando os laços entre família e escola
para melhores resultados. 
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