
REDE FUTURA DE ENSINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOSÉ ENIR JANGO JUNIOR 

 

 

 

 

 

 

A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA AOS ALUNOS DOTADOS DE ALTAS 

HABILIDADES NO BRASIL: UM BREVE HISTÓRICO CONCEITUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPINAS/SP 

2018 



JOSÉ ENIR JANGO JUNIOR 

 

 

 

 

 

 

REDE FUTURA DE ENSINO 

 

 

 

 

 

 

 

A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA AOS ALUNOS DOTADOS DE ALTAS 

HABILIDADES NO BRASIL: UM BREVE HISTÓRICO CONCEITUAL 

 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado 

como requisito parcial à obtenção do título 

especialista em PSICOPEDAGOGIA 

INSTITUCIONAL, CLÍNICA E TGD.  

Orientador: Dra. Ana Paula Rodrigues. 

 

 

 

 

 

 

CAMPINAS/SP 

2018 



A EDUCAÇÃO ESPECIAL INCLUSIVA AOS ALUNOS DOTADOS DE ALTAS 

HABILIDADES NO BRASIL: UM BREVE HISTÓRICO CONCEITUAL 

 

RESUMO- A concepção inclusiva de educação prega a equidade em relação à experiência educacional para 

toda heterogeneidade que compõe o alunato brasileiro. De acordo com estas perspectivas, a modalidade Educação 

Especial é responsável pela adequação do ambiente escolar, material e imaterial, aos alunos portadores de 

deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e superlotação. Muitas vezes, as altas habilidades são 

consideradas como um bem que o seu portador será capaz de gozar plenamente ainda que sem atendimento 

especializado. Porém a capacidades destes indivíduos são prementes enquanto capital intelectual necessário para 

sucesso no atual estágio tecnológico contemporâneo, o seu não proveito em prol do bem comum, além de um 

desperdício de potencial, incorre no risco de vê-lo utilizado em ações nocivas e/ou, até, criminosas. Assim, o 

presente trabalho busca compreender o estado atual das pesquisas e produções acadêmicas acerca da educação 

inclusiva dedicada aos alunos dotados de altas habilidades. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Inclusão. Educação Especial. Altas Habilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1-INTRODUÇÃO 

 

A inclusão tem sido uma preocupação social e política contemporânea em um mundo 

cada vez mais marcado pela busca da aceitação das diferenças e direitos às múltiplas identidades. 

O século XXI nasce sobre a égide destas afirmações de variados tipos de identidades: de gênero, 

étnica, surdos, etc. Em um sentido amplo, as políticas educacionais que regem o funcionamento 

da comunidade escolar, uma vez que emanam das demandas sociedade, tem buscado se preparar 

cada vez mais para o respeito das diferenças e garantia da equidade, pois, ainda que 

heterogêneos, todos os seres humanos possuem direitos e deveres universais à educação. 

Segundo Cupertino (org, 2008, p.13), “qualquer sistema de ensino, de modo geral, tende 

a ser focalizado na média, e a identificação e o encaminhamento das necessidades educativas 

especiais clamam pela flexibilização de alternativas, sob risco de sufocar os potenciais”. Um 

sistema inclusivo, então, seria aquele que prima pelo fornecimento de um corolário de 

experiências educacionais, cujo planejamento parta sempre do princípio que há uma 

considerável diversidade de sujeitos compondo a comunidade escolar. A equidade não está em 

uma maneira una de se expor um conteúdo, partícipe de uma retrógrada ideia na qual se acredita 

em uma experiência de aprendizagem universal induzida pelo mestre, verticalmente, capaz de 

fornecer a plena exploração dos potenciais de cada indivíduo. Ela está no pleno atendimento 

educacional à um grupo de indivíduos heterogêneos, de forma a explorar seu potencial 

individual, coletivamente, ao máximo, considerando cada qual, horizontalmente e 

democraticamente, sujeitos daquela experiência educacional.  

A educação especial define-se enquanto modalidade de ensino responsável pelo 

atendimento aos alunos portadores de deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e 

superdotação. A partir do modelo inclusivo de educação, adotado pelo Brasil, preconiza-se o 

atendimento desta clientela nas instituições de ensino regular. Busca-se cada vez mais a 

adequação da comunidade escolar para este alunato, superando os modelos em que aqueles que 

não adaptassem a uma série de padrões deviam buscar formas alternativas de atendimento ou 

nenhum atendimento. Há uma tendência, no senso comum, de ligar a educação especial à busca 

de superação de possíveis dificuldades de adequação ao atendimento impostas por deficiências 

motoras, psicomotoras, cognitivas e transtornos globais de desenvolvimentos. Assim, causa-se, 

talvez, estranhamento aos leigos observar que os programas políticos e estudos pedagógicos 

englobam também os educandos portadores de altas habilidades em suas legislações, estudos e 

definições. A superdotação é entendida, muitas vezes, como uma “facilidade”. 



Embora seja difícil de consolidar uma estatística da quantidade exata do percentual de 

infantes superdotados, em absoluto, sejam quais forem os recortes espaciais que se busque 

(nacional, estadual, municipal, mundial), há dados de uma estimativa de que entre 15% a 20% 

da população mundial possui características de superdotação, segundo Rolim, (et. al., 2017), e 

de 1% a 10%, por parte de Mettrau (2000). Segundo Elenice Soriano de Alencar (In FLEITH 

org., 2007), há, nos países ditos desenvolvidos, um crescente interesse na educação dos 

indivíduos com habilidades acima da média.  

A possível contribuição para o bem-estar da sociedade provinda da exploração do 

potencial dos indivíduos possuidores de altas habilidades é tida como uma fonte de riqueza 

patrimonial de uma nação, da mesma forma que os recursos naturais. Uma vez que a alta 

tecnologia é uma forte fonte geradora de riqueza, o capital intelectual é premente para o pleno 

gozo dos frutos do desenvolvimento tecnológico, crucial na 3ª fase da Revolução Industrial, 

nossa contemporânea. Em vista da realidade brasileira, por sua vez, acrescenta-se, ainda, a 

preocupação com a marginalização destes jovens, tentados, por vezes, a utilização de suas 

habilidades em prol da criminalidade (OLIVEIRA, 2009). Além do mais que, altas habilidades, 

como veremos adiante, não se trata de uma genialidade geral, em todos os aspectos. Uma 

criança pode ser altamente capacitada em uma área e mediana em outras ou, ainda, apresentar 

dificuldades sociais e/ou psicológicas relacionadas ou não à sua condição. O supra expendido, 

reitera a necessidade do atendimento especializado aos alunos portadores de AH/SD, altas 

habilidades e superdotação. 

Desta maneira, justifica-se, o presente estudo, pelo supra exposto, já que produção 

sintética de conhecimento a respeito desta modalidade, considerada ainda pouco estudada, e tão 

importante para a contemporaneidade e, cada vez mais, é um campo de atividade em que os 

serviços de profissionais ligados à psicopedagogia devem atuar de forma a ajudar no 

diagnóstico e atendimento destes jovens para plena estimulação dos seus potenciais. Assim, o 

presente trabalho tem o objetivo de reunir, para posteriores estudos e uso geral, um apanhado 

do que se tem pesquisado e produzido sobre a educação inclusiva dedicada aos alunos dotados 

de altas habilidades e/ou superdotação, AH/SD, focalizando: no contexto histórico da 

emergência conceitual, nas políticas e legislações relativas ao tema e nas definições teóricas 

que abarcam este ramo da educação especial. 

 

2-METODOLOGIA 

 



A metodologia adotada no presente trabalho foi de análise de diversificada bibliografia 

pertinente ao tema com intuito na produção de uma revisão bibliográfica (GARCIA, 2016). 

Dentre as fontes, encontram-se livros publicados, artigos científicos de periódicos, anais de 

eventos de exposição de pesquisas, conteúdo online na rede mundial de computadores e 

legislação vigente que trata da educação especial na modalidade focalizada. Apesar de estudos, 

como o de Correia (2017), apontarem uma boa discrepância entre os números de trabalhos 

especializados na modalidade de altas habilidades e superdotação da educação especial com 

relação às temáticas especializadas no atendimento aos portadores de deficiência e transtornos 

globais do desenvolvimento, podemos contar com uma quantidade e qualidade substancial e 

trabalhos atuais e diversificados acerca do tema. 

 

3-DESENVOLVIMENTO 

 

Na história da educação brasileira, o atendimento ao portador de necessidades especiais, 

PNE, segue em paralelo à preocupação da sociedade na preparação educacional dos indivíduos 

para a inserção no mercado de trabalho e, concomitantemente, à sociedade burguesa (NERES, 

2002). Num processo histórico complexo, a concepção de educação especial, progressivamente, 

foi substituindo uma visão de atendimento ao PNE cujo objetivo era a integração – que 

privilegiava aqueles que conseguiam adaptar-se ao ensino regular com mínimas modificações 

no sistema, excluindo os demais; pelo modelo de inclusão – baseado na perspectiva em que a 

escola deve assegurar a universalidade do acesso à educação adequando às diversidades do 

alunato, democraticamente (SILVA & BONDEZAN, 2015). 

Na primeira metade da década de 90, marcos internacionais definitivos para estas 

mudanças de perspectivas, foram: o movimento internacional à Educação para Todos, 

coordenado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciências e a Cultura 

(UNESCO); e A Declaração Internacional de Salamanca, um documento elaborado na 

Conferência Mundial sobre Educação Especial, na cidade de Salamanca, na Espanha. Pode-se 

ver como desdobramentos destes compromissos, assumidos pelos governos brasileiros, 

partícipe ativo destes movimentos supracitados, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Especial na educação Básica, de 2001, sujeita à Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, LDB, de 1996. Ambas buscam responder às necessidades de organização, 

universalização, democratização, estabelecimento e revisão de sistema educacional, com o 

objetivo de tornar mais ampla e possível uma educação de viés inclusivo, como preconiza a 

Constituição Federal, de 1988. A supracitada lei n◦ 9.394/1996, LDB, cujo Capítulo V, nos 



artigos 58, 59 e 60, trata especificamente da educação especial, estabelece as diretrizes para a 

educação dos alunos com deficiência e com altas habilidades/superdotação (CAVALHEIRO & 

FERNANDES, 2016. p.50). 

No Brasil, pode-se, por sua vez, estimar números relativos às crianças diagnosticadas e 

atendidas observando os censos demográficos do, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira, INEP, relativos às crianças matriculadas na Educação Básica. Em 

2017, o número de matrículas de alunos de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento ou altas habilidades foi de 827.243, num crescente, se levarmos em 

consideração que eram 639,888, em 2013; 676,898, em 2014, 716,243, em 2015; e 751,065, em 

2016 (INEP, 2018). 

Até 2013, o texto da LDB definia por educação especial: “a modalidade de educação 

escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos portadores de 

necessidades especiais” (BRASIL, 1996). No Governo Dilma Rousseff, entretanto, a redação 

da lei passou a vigorar com várias modificações, principalmente, a desta definição, que agora 

tratava a educação especial como: “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” (Ibidem). Que, além de 

especificar e detalhar o público da referida modalidade de ensino, garantia explicitamente 

atendimento inclusivo os alunos portadores de altas habilidades tal qual aos alunos com 

deficiência e/ou transtornos globais do desenvolvimento. 

Embora houvessem relatos de estudos realizados com infantes portadores de altas 

habilidades, que remetem à década de 1920, somente no final da década de 60, o MEC passou 

a produzir e sistematizar, ainda que timidamente, estudos e discussões centrados nesta clientela 

da educação especial (MATTEI, 2007). Progressivamente, as denominações deste alunato 

mudaram no decorrer dos anos, segundo os diversos autores estudados. Bem dotados, 

supernormais, talentosas e/ou precoces eram denominações utilizadas comumente na década de 

20 e 30. Na década de 60, a conceituação mais comum era superdotados. Nos anos 90 

estabeleceu-se a atual terminologia: altas habilidades e/ou superdotação, AH/SD, utilizada e 

chancelada pelo MEC (SOUZA & COELHO, 2015). 

Em 2009, as Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na 

Educação Básica, modalidade Educação Especial, tendo em vista tratar-se de um documento 

mais especializado no assunto, buscou trazer uma base comum como ponto de partida dos 

projetos educacionais. Estas Diretrizes definem alunos com altas habilidades/superdotação 

como: “aqueles que apresentam um potencial elevado e grande envolvimento com as áreas do 



conhecimento humano, isoladas ou combinadas: intelectual, liderança, psicomotora, artes e 

criatividade” (BRASIL, 2009). No artigo 7º, ainda, destaca o documento, que o atendimento 

aos alunos dar-se-á por meio de uma parceria entre as instituições de ensino regulares, núcleos 

de atividades especializados e instituições de ensino superior. Sancionado em 2011, o Decreto 

n° 7.611, dispõe sobre a educação especial e o atendimento especializado. Nele, o governo 

reitera a obrigação da União em prestar apoio técnico e financeiro aos sistemas públicos de 

ensino, primordialmente, e às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins 

lucrativos especializadas; além de reafirmar a meta de plena realização do atendimento 

especializado às crianças e jovens portadores de deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e/ou altas habilidades, preferencialmente, na rede pública de ensino regular 

(BRASIL, 2011). 

De acordo com o Ministério da Educação, MEC, nos Subsídios para organização e 

funcionamento de serviços de educação especial: Área de Altas Habilidades, são definidos 

como portadores de AH/SD: 

  

Os educandos que apresentam notável desempenho e elevada 

potencialidade em qualquer dos seguintes aspectos, isolados ou 

combinados: capacidade intelectual superior; aptidão acadêmica 

específica; pensamento criativo ou produtivo; capacidade de 

liderança; talento especial para artes e capacidade psicomotora 

(BRASIL, 1995, p 17).  

 

Em 2006, em um novo documento: Saberes e práticas da inclusão, em tomo dedicado às 

AH/SD, complementa-se esta definição, com a consideração de que: 

Em geral, apresenta em conjunto com esse desempenho, algumas 

características especialmente definidas e observáveis, que podem ser 

notadas e acompanhadas em várias faixas etárias, e que apresentam 

necessidades educacionais especiais, determinando procedimentos 

pedagógicos diferenciados para essa pessoa (BRASIL, 2006, p19). 

 

Alguns estudos pedagógicos, como veremos a seguir, coadunam com esta definição permitindo 

ampliar-nos o entendimento destas características. 

Segundo Howard Gardner (Apud MATTEI, 2007), a inteligência não é única, e em sua 

multiplicidade elas podem ser: corporal, espacial, musical, linguístico, lógico-matemático, 

intrapessoal, interpessoal, naturalístico, espiritual. Renzulli, por sua vez, reorganiza estas 

inteligências em dois grupos: o acadêmico, que capacita a um rendimento superior aos demais 

em áreas como linguística e matemática; e o produtivo-criativo, que dota de habilidades 

relacionadas à criatividade. Considerado como um dos principais estudiosos do tema na 

atualidade, Joseph Renzulli, é um psicólogo educacional estadunidense, cuja concepção, 



desdobrada das multiplicidades da inteligência consideradas por Gardner, considera que os 

portadores de altas habilidades são capazes de desenvolver 3 características primordiais acima 

da média dos demais. Nesta perspectiva, os traços primordiais para a percepção os 

comportamentos de superdotação e que devem servir de subsídio para identificação nos 

educandos, segundo Renzulli (Apud MATTEI, 2007), são: capacidade acima da média em 

habilidades gerais ou específicas; envolvimento, motivação e persistência em determinadas 

tarefas; e, por fim, criatividade: traço considerado característico em todos os dotados de altas 

habilidades e/ou superdotação. 

Todas as definições são buscas de subsidiar uma eficaz identificação da superdotação, 

cujos métodos são plurais tais como as definições. Segundo Oliveira (2009), existem diferentes 

modelos funcionais que explicam as altas habilidades, além do modelo de Renzulli cuja 

capacidade acima da média, o alto grau de implicação com a tarefa e criatividade são 

observados a partir de um marco social - escola, amigos e família. Ela apresenta a Teoria 

Triárquica da Inteligência de Sternberg, na qual diz-se existir três unidades que representam a 

atividade mental do sujeito nas resoluções dos problemas da vida diária para que o meio propõe: 

inteligência analítica, inteligência criativa e inteligência prática. O Modelo de Gagné, por sua 

vez, indica que há diferenças entre superdotação e talento:  superdotação - uso das habilidades 

naturais; talento - alto grau de domínio das habilidades sistematicamente desenvolvidas 

(Ibidem). 

Quanto a prática, os estudos apontam que o conceito de altas habilidades é permeado 

de mitos e preconceitos, o que dificultam diagnóstico e, até mesmo, o posterior 

acompanhamento do aluno superdotado. Segundo Winner (1998, p 44), confunde-se, com 

frequência, altas habilidades com hiperatividade e déficit de atenção, uma vez que, ao terminar 

as tarefas dos demais com certas facilidades, entediados, eles tornam-se inquietos em uma sala 

de aula que não os desafie o bastante. Para além destes entraves, há, ainda, possibilidades de o 

próprio contexto proverem obstáculos a um preciso diagnóstico, haja vista que, mesmo com um 

precoce nível intelectual em determinada área, pode-se observar imaturidades em alguns 

aspectos emocionais e/ou motores. Sem contar, que em tenra idade, algumas habilidades 

superiores apresentadas podem ser resultado de estímulos, por parte de pessoas que fazem parte 

do seu contexto familiar, a exemplo dos pais e irmãos mais velhos, ansiosos com o aprendizado 

do infante. Tratando de uma fronteira muito tênue, as vezes, o que divide uma criança precoce 

e de uma portadora de AH/SD (SANTOS & VESTENA, 2015). 

Há, ainda, a possibilidade de, sentindo-se diferentes dos demais, em busca de 

pertencimento ao contexto de seu ambiente cultural, portadores de AH/SD, tentam esconder 



habilidades, podendo desenvolver problemas comportamentais ou psicológicos no ambiente 

escolar (CAVALHEIRO & FERNANDES, 2016). Além do que, senso comum leva muitas 

vezes à crença de que o infante ou o adolescente com altas habilidades não carece de 

acompanhamento especializado, uma vez que não deveriam apresentar dificuldades de 

aprendizagem. Crê-se que suas habilidades florescerão naturalmente. Esses percalços 

supracitados, ampliam a complexidade do processo de identificação das altas 

habilidades/superdotação, que em si já é um processo melindroso, requerendo esforço e tempo 

por parte da equipe multidisciplinar de avaliação (pedagogo, psicopedagogo, psicólogo, 

professores...). 

Estudos que avaliam as práticas apontam que o diagnóstico inicia com o professor e/ou 

a família, que, após a suspeita, clamam por suporte. Inicia-se uma coleta de informação 

sistemática e minuciosa do cotidiano escolar, observando e registrando os momentos de 

aprendizagem, produção intelectual e relacionamento social. Comparando os dados com o do 

restante do grupo de igual faixa etária é que o professor visualiza a frequência e intensidade dos 

indicadores de altas habilidades/superdotação e talento apresentados pelo aluno, auxiliado por 

um especialista (FERREIRA et al, 2012). A partir daí trabalha-se em uma parceria 

interdisciplinar de profissionais com vista a atender as singularidades do aluno. Frisando que, 

Segundo Santos e Vestena (2015), mesmo que, sob vários aspectos, a criança com altas 

habilidades/superdotação seja como qualquer outra, tendo o seu talento como o único 

diferencial, é preciso sempre reforçar a necessidade da diversificação de experiências de 

aprendizagem capazes de estimular seu potencial. Nesse sentido, torna-se premente, uma vez 

que é o primeiro profissional do ensino que tem contato com a criança, que o professor tenha 

em sua formação conhecimento adequado. Essa formação deve instrumentá-lo para esta 

primeira análise, para o devido encaminhamento a outros profissionais e para o início da 

parceria que irá diagnosticar e atender o infante. Somente uma formação adequada pode 

esfacelar os mitos de que um simples teste de Q.I. pode apontar uma “genialidade geral e que 

um portador de AH/SD é agraciado com um dom autossuficiente, não havendo a mesma 

necessidade de auxílio que um portador de deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 

(SILVA & BODEZAN, 2015). 

 

4-CONCLUSÃO 

 

Em suma, pode-se observar, na presente pesquisa, que se trata de uma preocupação 

institucional muito recente o atendimento da criança portadora de superdotação. Porém, há um 



crescimento, alavancado pela preocupação com a inclusão no ambiente escolar, de políticas que 

ajudam na definição e no atendimento destes educandos, reconhecendo-os e, ainda que 

timidamente, encaminhando para atendimentos especializados e/ou admitindo práticas no 

próprio cotidiano escolar que busquem aprimorar suas potencialidades. Em medida que a 

formação dos profissionais vem apontando estudos importantes que definem de maneira bem 

específica essa clientela, acredita-se que encaminhamentos e diagnósticos tornem-se cada vez 

mais possíveis; e que o diálogo entre as diversas parcerias, necessárias para o atendimento ao 

educando superdotado, evolua em sua eficácia.  

O crescente interesse, reconhecimento e formação do profissional especializado em 

psicopedagogia é salutar para o fomento ao atendimento dos alunos portadores de AH/SD. Uma 

vez que se trata de um conhecimento fronteiriço e interdisciplinar, este profissional pode servir 

de ponte teórico-metodológica entre profissionais da educação, professores e especialistas da 

unidade escolar, com outros profissionais da saúde, psicólogos, psiquiatras, fonoaudiólogos. 

Enfim, pôde-se, ao final desta pesquisa, principalmente, compreender a importância de se olhar 

para esta característica de parte do nosso alunato que pode gerar benefícios à nossa sociedade 

como um todo.  
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