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[…] cada criança tem características, interesses, capacidades e necessidades 

de aprendizagem que lhe são próprios. Os sistemas educativos devem ser 

projetados e os programas ampliados de modo que tenham em vista toda 

gama dessas diferentes características e necessidades.                                          

(Declaração de Salamanca) 

 

RESUMO 

Esse artigo tem como objetivo destacar a importância da Educação Especial sob o 

prisma dos alunos com Altas Habilidades/Superdotação (AH/SD) como parte integrante 

da educação inclusiva. Fundamentar a necessidade de inseri-los no âmbito escolar, 

ofertando todo o suporte que deve fazer da realidade educacional. Inicialmente, uma 

breve história da Educação Especial no Brasil discorrendo sobre os fatores que 

definiram os alunos superdotados como parte integrante da educação básica e a 

efetivação desses nesta modalidade de ensino. O presente trabalho destaca a importância 

do olhar sobre os alunos com altas habilidades/superdotação que têm o direito de 

desenvolver suas potencialidades já que também possuem esse direito adquirido por lei. 

Promover a inclusão, de fato, ressaltando a importância e cuidado para os educandos 

com altas habilidades/superdotação.  
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School inclusion and students with high skills / overcoming 

 

ABSTRACT  

This article aims to highlight the importance of Special Education under the prism of 

High Ability / Higher Education (AH / SD) students as an integral part of inclusive 

education. To base the need to insert them in the school environment, offering all the 

support that should make of the educational reality. Initially, a brief history of Special 

Education in Brazil discussing the factors that defined gifted students as an integral part 

of basic education and the effectiveness of these in this modality of teaching. The 

present work highlights the importance of looking at students with high abilities / 

giftedness who have the right to develop their potential since they also have this right 

acquired by law. Promote inclusion, in fact, emphasizing the importance and care for 

students with high skills / giftedness.  

Keywords: Special Education, High skills, Giftedness, Inclusion. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

Figura 1 - Altas Habilidades e Superdotação 
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Ainda há o erro de pensar que a mesma diz respeito somente com as pessoas que 

possuem algum tipo de deficiência, seja ela física, mental, visual ou auditiva. Dessa 

forma, são excluídos os alunos que possuem altas habilidades/superdotação (AH/SD) 

que também são sujeitos do processo educacional e merecedores de um tratamento 

individualizado. 

Em seu Artigo 5º a Resolução CNE/CEB nº 2, de 11 de setembro de 2001 que 

institui Diretrizes Básicas para a Educação Especial na Educação Básica, define os 

“educandos com necessidades educacionais especiais os que, durante o processo 

educacional, apresentarem altas habilidades/superdotação, grande facilidade de 

aprendizagem que os leve a dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes”. 

(BRASIL a CNE/CEB nº 2/2001, p.2). Entretanto, mesmo com a definição clara e 

instituída, ainda não é visto um cuidado com a devida instrução que o alunado merece. 

Esse direito é mencionado na LDB/96 que determina aceleração dentro do 

programa escolar para alunos superdotados. Entretanto, muito pouco se faz com relação 

ao atendimento adequado que deve estar presente na vida acadêmica firmando o 

compromisso da escola para com eles. 

 

Figura 2 – Representação do aluno com altas habilidades/superdotação - Diretrizes Nacionais da Educação Especial. 
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Dentro desse pensamento, o presente artigo científico busca destacar a 

importância do olhar sobre os alunos com altas habilidades/superdotação que têm o 

direito de desenvolver suas potencialidades já que também possuem esse direito 

adquirido por lei. Neste caso, atenção ao comportamento e atitudes é fundamental para 

que dessa forma não haja talentos desperdiçados.  

Podemos citar Carvalho (2004, p. 87), que afirma que o cuidado com a inclusão 

tem gerado um equívoco com os alunos com altas habilidades/superdotação afirmando 

que não precisa de apoio suplementar, pois são gênios. Extinguir esse pensamento é um 

desafio para a questão da inclusão social. 

Faz-se necessário identificar, reconhecer e principalmente oferecer práticas 

educativas que atendam a seus interesses e necessidades. Afirmando também a 

dificuldade desta identificação requer um trabalho atento de todos que convivem com 

esses alunos, ou seja, família, escola e toda comunidade.  

Segundo Renzulli (1996) “o superdotado é a pessoa que apresenta aprendizagem 

acima da média, criatividade e envolvimento com o que faz. ” 

Fundamental a relação entre família e escola no que diz respeito à estimulação e 

desta forma construir uma sociedade justa e inclusiva para que os alunos participem 

efetivamente em toda sua vida escolar e possam desenvolver seu potencial de forma 

satisfatória e produtiva.  

Diante de todos os fatos, o assunto inclusão ganha outra face e está baseada na 

realidade existente entre a pessoa com altas habilidades/superdotação e a escola, e como 

ela deve ser. 

 

A questão da inclusão social dos alunos com altas habilidades e superdotação  

 

A inclusão social é um tema debatido frequentemente em nossa sociedade em 

vários âmbitos, conquistada e fundamentada através da legislação. A visão que se tem 

quando o assunto é educação especial são os direitos adquiridos pelas pessoas com 

deficiências, entretanto convém ressaltar que os alunos com altas habilidades e 

superdotação fazem parte dessa modalidade de ensino. 

O marco inicial para Educação Especial foi a Declaração de Salamanca (1994), 

onde o olhar para uma educação de qualidade para todos reforçando que a escola tem o 

compromisso de se adaptar as especificidades dos alunos firma o empenho que se deve 
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ter com o tema inclusão social. Tornando-se importante a preocupação em transformar e 

manter os alunos com altas habilidades/superdotação como parte integrante do sistema 

educacional. 

 

Figura 3 -  Valorização das potencialidades de alunos AH/SD 

 

De acordo com o Artigo 59, inciso II, da Lei nº 9394/96, os sistemas de ensino 

assegurarão tanto aos educandos com deficiência quanto aos que possuem altas 

habilidades ou superdotação aceleração para concluir em menor tempo o programa 

escolar para superdotados, entretanto a realidade vivenciada em nossas escolas, firma a 

necessidade de banir o descaso com que é tratado o assunto referido.  

Partindo do pressuposto da igualdade onde o indivíduo é um ser único, não cabe 

deixar de reconhecer e incentivar as capacidades perceptíveis desses alunos. 

Oportunizar a inclusão através de práticas educativas que destaquem e potencializem 

suas habilidades e interesses, afinal também necessitam de cuidados especiais. 

 

Nomenclaturas e posturas a serem utilizadas para alunos com altas habilidades 

 

A nomenclatura antes utilizada para definir alunos AH/SD era bem-dotados e foi 

definida no ano de 1932, por Helena Antipoff, psicóloga e educadora, que se destacou 

na educação dos superdotados. Merece destaque a importante contribuição de seus 

trabalhos para todos os que estudam o atendimento à esses alunos, visto que a partir da 

visão da educadora, foi reconhecida a necessidade de posturas e profissionais 

condizentes com o potencial superior identificado nesses alunos. Assim, serão 
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descobertas e estimuladas capacidades, habilidades e talentos que estão urgindo para 

aflorar. 

 O Instituto Pestalozzi (RJ) foi o local onde os trabalhos da educadora com os 

superdotados tiveram maior destaque, sendo fundamental para que outros dessem a 

devida importância e dessa forma fossem atendidos por especialistas para a educação 

dos alunos AH/SD.   

Por terem necessidades específicas, requerem estímulos motivadores e o apoio 

de instituições para que o desenvolvimento de suas potencialidades ocorra de forma 

positiva e verdadeira, o que reforça ser desumano contribuir para a anulação das 

capacidades, talentos e potencialidades. 

 

Figura 4 - Atendimento suplementar para possibilitar o desenvolvimento pleno de suas possibilidades 

 

Segundo o Artigo 5º, § III da Resolução CNE/CEB nº2/2001, que instituiu as 

Diretrizes Nacionais para Educação Especial na Educação Básica (Brasil, 2001 b), 

educandos com Altas Habilidades/Superdotação são aqueles que apresentam grande 

facilidade de aprendizagem, levando-os a dominar rapidamente conceitos, 

procedimentos e atitudes. Como consequência, estes alunos apresentam condições de 

aprofundar e enriquecer conteúdos escolares. 

A postura em valorizar a educação inclusiva dos superdotados é muito mais do 

que seguir e ter uma visão positiva. Vai mais além. 
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Segundo Winner (1998, p.17) 

 

[...] Nós devemos repensar a educação para os superdotados. Primeiro 

deveríamos elevar marcadamente os padrões acadêmicos para todas as 

crianças. Nós deveríamos, então focalizar todos os nossos recursos para as 

crianças com superdotação. Essas crianças tem necessidades especiais não 

menores do que as crianças com retardo ou distúrbio de aprendizagem. Além 

disso, elas são o nosso capital humano, uma promessa para nosso futuro.  

(WINNER, 1998, p.17) 

 

 

Fatores presentes na superdotação 

 

Dados extraídos do MEC 2007 mostram que as crianças com Altas Habilidades 

não devem apresentar, necessariamente, todas as características abaixo: 

• Aprende fácil e rapidamente. 

• É original, imaginativo, criativo, não convencional; 

• Pensa de forma incomum para resolver problemas; 

• Persuasivo, é capaz de influenciar os outros; 

• Mostra senso comum e pode não tolerar tolices; 

• É persistente, independente, auto direcionado; 

• Adapta-se com bastante rapidez a novas situações e a novos ambientes; 

• Tem muitas habilidades em Artes; 

• Trabalhador independente; 

• Resiste à rotina e à repetição; 

• Expressa ideias e reações, frequentemente de forma argumentativa. (MEC, 

2007) 

A convivência em um ambiente que em nada favorece e estimule o aprendizado 

dos superdotados no dia a dia na escola, acaba por desenvolver baixo rendimento 

escolar e os frustram pela falta de compreensão e apoio. Tudo isso combinado com 

professores sem preparo e conhecimento para oferecer um atendimento adequado às 

suas expectativas. 

Segundo Sabatella (2008, p 174): 
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 [...] Conforme está previsto na legislação os estudantes superdotados devem 

ter oportunidades educacionais que valorizem e respeitem suas necessidades 

diferenciadas quanto aos seus talentos, aptidões e habilidades.                      

(SABATELLA, 2008, p. 174) 

 

Ressalta-se que a frequência na escola, não significa que o acesso e direito à 

inclusão seja respeitado. Se não for oferecido um atendimento adequado, alunos AH/SD 

poderão apresentar posturas inadequadas ao ambiente escolar. 

Junto com a questão da não inclusão existe o fato de imaginar que eles são 

gênios e sendo assim não necessitam de nenhum atendimento diferenciado. 

A confusão feita na questão da genialidade dificulta a compreensão de que são 

alunos detentores de facilidades em algumas áreas do que a maioria dos outros alunos. 

Reconhecemos que não é fácil identificá-los, mas é necessário um zelo maior para que 

essa realidade mude. 

A Política Nacional de Educação Especial (1994) define como portadores de 

AH/SD os educandos que apresentarem notável desempenho e elevada potencialidade 

em qualquer dos seguintes aspectos, isolados ou combinados: capacidade intelectual 

geral; aptidão acadêmica específica; pensamento criativo ou produtivo; capacidade de 

liderança; talento especial para artes e capacidade psicomotora. 

A dificuldade em diagnosticar os alunos com altas habilidades acaba nos levando 

à anulação das possibilidades e favorecem situações que os levam a ficarem entediados 

e excluídos. Desenvolvendo atitudes por diversas vezes condenáveis na rotina escolar. 

Dados identificados pela Organização Mundial de Saúde no Brasil, até 2014, 

identificou 2,5 mil crianças e jovens com algum tipo de alta habilidade. O que afirma a 

necessidade de um trabalho sério na identificação e oferecimento de um suporte 

educativo que possa favorecer o aprendizado, consolidando a inclusão. 

Diante dessa realidade, foi criado pelo MEC, em 2005, o Núcleo de Atividades 

de Altas Habilidades/Superdotação em todos os estados, tendo como papel auxiliar as 

escolas quando elas reconhecem alunos com esse perfil. Portanto, além de gestores e 

professores não estarem sozinhos nessa empreitada educacional, existe uma rede de 

apoio excelente e totalmente disponível. 

O objetivo do Núcleo de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação é: 
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[...] promover a identificação, o atendimento e o desenvolvimento dos alunos 

com altas habilidades/superdotação das escolas públicas de educação básica, 

possibilitando sua inserção efetiva no ensino regular, disseminando 

conhecimentos sobre o tema nos sistemas educacionais, nas comunidades 

escolares, nas famílias, em todos os Estados e no Distrito Federal. (BRASIL, 

2006, p. 16) 

 

Segundo Brasil (1996): 

 

[...] ao contrário do que se possa imaginar, alunos com altas 

habilidades/superdotação podem ser reconhecidos pelo alto desempenho 

escolar, mas não são incluídos nas práticas pedagógicas escolares de alto 

nível. Eles, também, não têm “acesso aos níveis mais elevados do ensino, da 

pesquisa e da criação artística, segundo as capacidades de cada um”, como 

previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996, 

Título III, Art. 4º, inciso V). 

 

Todo o apoio suplementar que convém ser dispensado aos superdotados, fica 

claro no Art. 8º, parágrafo IX: atividades que favoreçam, ao aluno que apresente altas 

habilidades/superdotação, de aprofundamento e enriquecimento de aspectos 

curriculares, mediante desafios suplementares nas classes comuns, em salas de recursos 

ou em outros espaços definidos pelos sistemas de ensino, inclusive para conclusão, em 

menor tempo, da série ou etapa escolar, nos termos do Artigo 24, V, “c”, da Lei 

9.394/96. 

Isso fica claro nas seguintes colocações de Gama (2006): 

 

Fundamental nos programas de atendimento a alunos superdotados é permitir 

sua auto realização através de educação individualizada. Igualmente 

importante é possibilitar que esses alunos cheguem a idade adulta capazes de 

desempenhar o papel na sociedade, escolhido por eles, com autonomia 

cognitiva e moral. (GAMA, 2006, p 89) 

 

E também nas de Landau, 2002: 

 

O superdotado é uma criança como qualquer outra, mas há algo que o 

distingue: o talento. Todo talento deve ser estimulado, regado como se fosse 

uma planta. Entretanto, existe uma teoria antiquada, segundo a qual a criança 

superdotada encontra um caminho para desenvolver seus potenciais sob 
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quaisquer circunstâncias. (LANDAU, 2002, p.27). 

 

Fica evidente estimular esse talento, mas o sucesso na vida escolar requer muito 

mais do que pensar que irão conseguir percorrer esse caminho sozinho. 

 

Figura 5 – Aluno com superdotação em palestra. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante de tudo o que foi exposto, desde as definições e características dos alunos 

com altas habilidades até a postura que devemos ter no trato com eles na questão do 

atendimento especializado, a fala de que a educação é para todos torna-se obsoleta. A 

legislação não tem sido suficiente para declararmos que esses alunos, mesmo fazendo 

parte da Educação Especial, têm seus direitos respeitados e praticados. 

O reconhecimento e a valorização conquistada nessa modalidade de ensino 

foram conseguidos através de lutas e empenho, por esse motivo desconsiderar os 

talentos e habilidades é o mesmo que deixar cair por terra a verdadeira inclusão. De 

acordo com Delou (2007), “[...] os alunos com altas habilidades/superdotação podem 

ser reconhecidos pelo alto desempenho escolar […]” 

O equívoco de que são gênios além de dificultar o próprio educando, faz com 

que a sociedade perca talentosos profissionais e gere adultos frustrados fato este que 

barra no direito que os superdotados possuem. Essa situação também pode ser 

contornada prestando atenção em todos os educandos sem nenhum tipo de distinção, 

agindo como excelentes responsáveis e profissionais. 

Admitir que não tenha conhecimento de como agir, mas ao mesmo tempo 
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procurar reconhecer, conhecer, incentivar o pleno desenvolvimento das capacidades 

através de um atendimento suplementar eficiente consolidando uma real educação 

inclusiva. 

De acordo com Carvalho (2004, p. 70) “Teoricamente são excluídos os que não 

conseguem ingressar na escola e também aqueles que, mesmo matriculados, não 

exercitam seus direitos de cidadania de apropriação e construção de conhecimentos”. 

Convém destacar duas barreiras que dificultam ainda mais o reconhecimento dos 

alunos AH/SD, a ausência de identificação destes e o despreparo dos professores talvez 

aliado á não aceitar o desafio de trabalhar com essa clientela. Posturas que podem levar 

ao fracasso escolar e a evasão. 

A educação ideal para os alunos com altas habilidades/superdotação acontecerá 

quando todos não se sintam inibidos na convivência, desfrutem do vasto saber que 

podem oferecer quando podem ser eles mesmos. Educadores aceitando o prazeroso 

desafio de tê-los fazendo parte da sociedade brasileira. 
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