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A IMPORTÂNCIA DE AVALIAR CRIANÇAS COM ALTAS HABILIDADES OU 
SUPERDOTAÇÃO EM SÉRIES INICIAIS 

 
 

RESUMO- O artigo sobre a importância de avaliar crianças com altas habilidades ou superdotação em 
séries iniciais, discute a realidade da educação de alunos com altas habilidades ou superdotação. Muito 
se tem falado sobre a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais, mas sempre com 
referência às dificuldades de aprendizagem oriundas de deficiências, principalmente a intelectual, ou 
mesmo em virtude de transtornos globais do desenvolvimento. No entanto, alunos superdotados 
encontram dificuldades na escola e necessitam do auxílio de professores capacitados para superá-las. 
Diante desses fatos, o objetivo deste trabalho é investigar as ações docentes que podem detectar a 
presença de superdotação em alunos, discorrendo sobre as características de estudantes com altas 
habilidades/superdotação, a importância de que as necessidades dos alunos sejam identificadas e a 
relevância de receberem atendimento especializado para desenvolverem uma educação adequada na 
escola. Com base em pesquisa bibliográfica, conclui-se que é responsabilidade do sistema escolar 
estruturar um trabalho que supra as necessidades do estudante superdotado, para que a inclusão se 
efetive e contribua para o sucesso de todos os alunos na escola e na sociedade. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Altas Habilidades/Superlotação. Avaliação.  Inclusão. 
 
 

 

 



 

1- INTRODUÇÃO 

 

Diante da importância que a Educação Especial vem assumindo na atualidade 

para atender às exigências da sociedade, que busca a democracia e a igualdade de 

oportunidades, muito se tem falado da inclusão de alunos com necessidades 

educacionais especiais. No entanto, o foco tem sido em alunos com alguma 

deficiência ou transtorno, subestimando-se as necessidades especiais que os alunos 

com altas habilidades ou superdotação também possuem. 

Segundo a Secretaria de Educação Especial (1996), os termos “altas 

habilidades” e “superdotação” são utilizados para indicar pessoas com nível de 

quociente intelectual de alto nível, com desempenho acima da média em diversas 

áreas, sendo que as habilidades são provenientes mais de um potencial nato do que 

desenvolvidas. 

No entanto, na escola a criança superdotada geralmente apresenta algumas 

dificuldades, como desinteresse pela rotina, frustração pela ausência de progresso, 

problemas de rejeição, no desenvolvimento da liderança e sensibilidade a críticas, 

entre outros. 

De acordo com a Resolução SE nº 68 (2017), os alunos com altas 

habilidades/superdotação têm direito ao Atendimento Educacional Especializado 

(AEE): 

 
Artigo 3º - São considerados público-alvo da Educação Especial, para efeito 
do que dispõe a presente resolução, os alunos com: 
I - Deficiência; 
II – Transtornos do Espectro Autista - TEA; ou 
III - Altas Habilidades ou Superdotação. 
§ 1º - Aos alunos público-alvo da Educação Especial, devidamente 
matriculados na rede estadual de ensino, será assegurado Atendimento 
Educacional Especializado - AEE, a ser ofertado em Salas de Recursos 
dessa rede de ensino, inclusive na modalidade itinerante, ou em instituições 
comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, que ofereçam 
esse atendimento, exclusivamente, no contra turno da frequência do aluno 
nas classes comuns do ensino regular. 
§ 2º - Todos os profissionais da escola estarão envolvidos no atendimento 
aos alunos público-alvo da educação especial, com o objetivo de reduzir ou 
eliminar barreiras, proporcionando o apoio necessário a todos eles. (BRASIL, 
2017). 

 

No entanto, para que o aluno superdotado receba o atendimento escolar 

adequado, é necessário que suas necessidades sejam identificadas pelos 

professores. 



 

Este trabalho tem como objetivo investigar como o professor da sala regular 

pode identificar que o aluno possui altas habilidades/superdotação, para desenvolver 

um trabalho que venha ao encontro de suas necessidades, além de encaminhá-lo 

para um atendimento especializado de apoio, se necessário.  

 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

A realidade da superdotação na escola revela que não tem sido dada a devida 

importância às necessidades educacionais especiais dos alunos com altas 

habilidades/superdotação. Esse quadro é justificado pelo mito de que essas crianças 

não necessitam de ajuda para aprender, sendo que nem sempre o rendimento escolar 

é satisfatório, em virtude da desmotivação que a rotina pobre em estímulos fornece. 

Além disso, o alto potencial do aluno nem sempre é identificado, camuflado pela 

indisciplina. Por isso a caracterização da superdotação é necessária, bem como 

orientações sobre a avaliação das necessidades educacionais especiais dessas 

crianças, para que as habilidades e competências sejam identificadas e oferecidas 

situações de aprendizagem estimuladoras, potencializando suas capacidades. 

 

2.1. A realidade da superdotação na escola 

  

 Segundo o Ministério da Educação – Secretaria de Educação Especial (2006), 

a atenção diferenciada ao aluno superdotado justifica-se por várias razões, sendo uma 

delas a contribuição que pessoas com potencial superior deram para o 

desenvolvimento da civilização. 

 O início da escolarização é fundamental para o desenvolvimento global da 

criança. Por isso a escola deve proporcionar condições para que todos os alunos 

desenvolvam seus talentos. Contudo, poucas oportunidades são oferecidas para os 

alunos com altas habilidades/superdotados desenvolverem suas habilidades, pois 

supõe-se que esses estudantes possuem recursos internos suficientes para progredir 

nos estudos. 

 Alencar e Virgolim (1999) alertam que esses alunos necessitam de várias 

experiências durante o processo de aprendizagem, para estimular seu potencial. E 

que nem sempre apresentam um rendimento escolar condizente com sua capacidade 



 

em virtude de atividades desmotivadoras, ritmo das aulas, conteúdos ou métodos 

utilizados. 

 Mesmo acreditando-se que é rara a presença de um aluno superdotado, se o 

ambiente escolar não for rico em experiências e estimulador, o potencial da criança 

não será desenvolvido. Além disso, segundo Alencar e Fleith (2001), muitos alunos 

com alto potencial podem passar despercebidos, como no caso de um aluno pobre. 

 O MEC (1995) inicialmente considerava superdotado o aluno que apresentasse 

desempenho notável nas seguintes áreas: “Capacidade intelectual, aptidão 

acadêmica ou específica, pensamento criativo e produtivo, capacidade de liderança, 

talento para artes visuais, artes dramáticas e música e capacidade psicomotora”. 

Atualmente a definição usada é: “Educandos com altas habilidades/superdotação são 

aqueles que apresentam grande facilidade de aprendizagem, levando-os a dominar 

rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes”. (BRASIL, Res. CNE/CEB nº 2, art. 

5º, 2001). 

 De acordo com as políticas educacionais de inclusão, os alunos com altas 

habilidades/superdotação devem contar com suas necessidades e interesses 

atendidos, sendo de competência da escola reconsiderar seus princípios e buscar 

subsídios para esse atendimento. 

 

2.2 Características do aluno com altas habilidades ou superdotação 

  

 Crianças pequenas superdotadas possuem interesses diferenciados, assim 

como níveis de desenvolvimento social, emocional e de habilidades, podendo haver 

falta de sincronia entre eles (Cline e Schwartz, 1999). 

 Portanto, pode ocorrer de um aluno ter facilidade para ler e dificuldade motora 

para escrever. Por outro lado, o potencial superior apresentado pode ser resultado de 

uma intensa estimulação familiar, não se configurando como alta habilidade, ao que o 

professor deverá estar alerta. 

 As características frequentemente encontradas em crianças superdotadas, 

são: 

 
• Alto grau de curiosidade • Boa memória • Atenção concentrada • 
Persistência • Independência e autonomia • Interesse por áreas e tópicos 
diversos • Aprendizagem rápida • Criatividade e imaginação • Iniciativa • 
Liderança • Vocabulário avançado para a sua idade cronológica • Riqueza de 
expressão verbal (elaboração e fluência de ideias) • Habilidade para 



 

considerar pontos de vistas de outras pessoas • Facilidade de interagir com 
crianças mais velhas ou com adultos • Habilidade para lidar com ideias 
abstratas • Habilidade para perceber discrepâncias entre ideias e pontos de 
vista • Interesse por livros e outras fontes de conhecimento • Alto nível de 
energia • Preferência por situações/objetos novos • Senso de humor • 
Originalidade para resolver problemas (CLINE e SCHWARTZ, 1999, p. 126). 

  

 Lewis e Doorlag (1991) lembram que as altas habilidades podem estar 

presentes em todo o currículo escolar ou em somente uma área específica da 

aprendizagem (o que também é uma característica da Síndrome de Asperger). 

Portanto, o professor precisa observar o comportamento, o rendimento e o modo de 

aprender de cada aluno. 

 Witmore (1985) elaborou um documento “Características comportamentais 

gerais”, onde ele relaciona as seguintes características sobre crianças com altas 

habilidades ou superdotação: 

- Alguns alunos adquirem a habilidade de leitura e compreensão do que leem e 

ampliam o vocabulário bem antes do que os colegas da mesma idade. 

- As habilidades básicas são aprendidas mais rapidamente. 

- Captam com facilidade dicas não verbais.  

- Questionam as “verdades prontas”, buscando outras respostas. 

- Possuem habilidades para trabalho independente e por mais tempo que os colegas. 

- Os interesses são diversificados e focalizados. 

- Aparentam ter muita energia, a ponto de serem confundidos com hiperativos. 

- Mantém bons relacionamentos e preferem a companhia dos adultos. 

 

2.3 Avaliação das necessidades especiais dos alunos com altas habilidades ou 

superdotados 

 

 É importante lembrar que cada ser humano é único, com suas características 

e expressões, assim como as necessidades especiais de cada aluno. 

Numa avaliação diagnóstica do aluno com altas habilidades, o professor deve 

identificar as necessidades educacionais especiais da criança, para decidir qual 

atendimento será necessário em sala de aula e/ou apoio em Sala de Recursos, 

complementar ou suplementar, para garantir o desenvolvimento de seu potencial. 

 Lembrando que a avaliação é um processo, a observação constante deverá 

ocorrer. A auto avaliação do aluno também é recomendada, sendo que tudo deve ser 



 

registrado, além das produções do estudante, para análise do progresso, 

compartilhando os resultados para motivar o aluno (Maia-Pinto et al, 2004). 

 O aluno deve ser encorajado a produzir narrativas, poesias, dramatizações, 

músicas, correspondências, desenhos, colagens, jogos e brinquedos, onde poderá se 

expressar de acordo com seu interesse e o seu desempenho poderá ser avaliado, 

além de o professor poder estruturar melhor o seu trabalho (Guimarães, 2007). 

 O processo avaliativo deve contar com a participação da família, num trabalho 

cooperativo de troca de informações, para que seja elaborado o planejamento de 

ensino. A Escola deve estar aberta também à contribuição de relatórios psicológicos 

para identificação dos perfis, estilos e níveis cognitivos dos alunos. O conjunto dessas 

informações poderá contribuir para identificar as habilidades e competências da 

criança, suas necessidades e os caminhos ideais a serem percorridos para 

potencializar ao máximo suas capacidades. 

 

 

3. METODOLOGIA 

 

A metodologia empregada para a elaboração deste artigo foi a pesquisa 

bibliográfica, por meio da leitura de livros e revistas, além de consulta em sites, com 

artigos de autores conceituados que versam sobre a inclusão de alunos com altas 

habilidades ou superdotação. 

 

 

4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Com o paradigma da inclusão, todos têm o direito de posicionar-se como 

cidadãos. Para isso, a Escola é o local onde as práticas inclusivas devem ser 

efetivadas. A política da inclusão tem como base a escolarização de todos os alunos 

em escolas regulares, além de uma atitude inclusiva. 

Em vista disso, este artigo enfocou as ações docentes para detectar a presença 

de alunos com altas habilidades ou superdotação na escola, discorrendo sobre a 

realidade que se verifica nos estabelecimentos de ensino, as características do aluno 

superdotado e a importância que a superdotação seja identificada pelos professores, 

para que as necessidades dos alunos sejam atendidas. 



 

5. CONCLUSÃO 

 

A inclusão de alunos com necessidades especiais tem sido cobrada pela 

sociedade. Todavia, as necessidades educacionais especiais de alunos com altas 

habilidades ou superdotação não tem tido a devida consideração pelas escolas. 

Despercebidos ou subestimados, alunos com altas habilidades ou 

superdotação têm garantido por lei o atendimento educacional especializado, pois 

enfrentam dificuldades na escola e necessitam de um direcionamento para suas altas 

potencialidades. 

Mas a condição do aluno e suas necessidades precisam ser identificadas na 

escola, para que o projeto pedagógico contemple também essa clientela que, 

desmotivada, não tem tido suas potencialidades direcionadas ao sucesso, com 

atividades prazerosas e significativas, muitas vezes optando pelos enfrentamentos e 

indisciplinas. 

Essa tem sido a realidade nas escolas, que este artigo tentou sucintamente 

demonstrar. 

É necessário que professores conheçam as características das altas 

habilidades/superdotação, listadas neste trabalho, além de aprofundarem seus 

conhecimentos para detectarem quando o potencial do aluno abrange todo o currículo, 

quando é em uma área específica, quando o aluno apenas teve suas habilidades 

desenvolvidas por estímulo da família ou se ele possui algum tipo de autismo. 

 Muito importante também é que o professor faça a avaliação diagnóstica das 

necessidades educacionais dos alunos com altas habilidades/superdotação também 

através de observação, registro e auto avalição dos alunos, para decisão das ações a 

serem executadas. Conhecendo o aluno e com informações dos familiares, o 

professor poderá optar por atividades que venham ao encontro das necessidades do 

estudante e encaminhá-lo para o atendimento na Sala de Recursos, para alavancar 

suas potencialidades e auxiliar na sua socialização, contribuindo assim para a 

inclusão desse aluno na escola e na sociedade. 
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