
RESUMO

Nossa proposta é pesquisar sobre o tema “Processos de Desenvolvimento e Construção de Conhecimento de crianças com Altas
Habilidades/Superdotadas (AH/SD)”, em que delineamos entre o campo da Educação Especial e da Psicologia. Utilizamos como
metodologia a abordagem Qualitativa em que foi realizada uma revisão bibliográfica. A educação de crianças AH/SD tem motivado novos
estudos e mobilizado a busca por mudanças educacionais em muitos países. No entanto, no Brasil ainda existem muitas ideias errôneas
a respeito do AH/SD. Acreditamos que pesquisar sobre este tema além de auxiliar no acompanhamento e aquisição de novas
habilidades, propicia o desenvolvimento de estudos com estas crianças as quais devem estar incluídas no programa de atendimento
NAAHS.
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ABSTRACT

Our proposal is to search on the theme "Development Processes and Construction Knowledge of children with High Ability / Gifted (AH /
SD)", as we delineate between the field of Special Education and Psychology. We used the approach of the Qualitative methodology
whereupon it was realized a literature review. The education of children AH / SD has motivated new studies and mobilized the search for
changes in education in many countries. However, in Brazil there are still many misconceptions about the AH / SD. We believe that
research on this topic could assist in the monitoring and acquisition of new skills, as well as enable the development of studies with these
children that should be included in the service program of the NAAHS.
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Propomos como tema de investigação para realização desta revisão bibliográfica, pesquisar sobre os “Processos de Desenvolvimento e
Construção de Conhecimento de crianças com Altas Habilidades/Superdotadas (AH/SD)”. Quando pensamos em altas
habilidades/superdotação diversas são as abordagens que podem trabalhar com esse tema.

Nossa proposta é delinear entre o campo da Educação Especial e da Psicologia. A Psicologia contribui para os estudos sobre AH/SD como
o Modelo das Inteligências Múltiplas de Gardner (1995), o círculo dos Três Anéis proposto por Renzulli (1986, 1988, 1997, 2004), Modelo
WICS de Sternberg, entre outros. Não podemos deixar de citar as contribuições mais recentes como a pesquisas sobre atividades
neurais (SIMONETTI, 2011), os trabalhos desenvolvidos por Fleith (1999, 2001, 2006), Alencar (1993, 2001, 2007), Fleith e Alencar
(2005, 2006), Delou (1996, 2001, 2007) que são referências sobre AH/SD no Brasil. Além das contribuições dos teóricos da Psicologia
do desenvolvimento como Vigotski (2008) e da teoria da Aprendizagem Piaget (1996, 2001) referenciados na educação.

O atendimento Educacional Especializado (AEE) tem um papel fundamental no acompanhamento destas crianças.

A AEE “é um serviço da educação especial que [...] identifica, elabora, e organiza recursos pedagógicos e de
acessibilidade, que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades
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específicas “(SEESP/MEC, 2008).

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) conceitua alunos com altas
habilidades/superdotação como aqueles que demonstram potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou
combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes; também apresentam elevada criatividade, grande envolvimento
na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu interesse.

A educação especial para alunos AH/SD deve “promover a oferta de serviços e recursos auxiliares no processo de identificação das
habilidades, estimular processos criadores e criativo e potencializadores do conhecimento nas diferentes áreas [...](SEESP/MEC, 2008)

A LEI Nº 12.796, DE 4 DE ABRIL DE 2013, altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, para dispor sobre a formação dos profissionais da educação e dar outras providências.

“Art. 4o III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino;

“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.

Parágrafo único. O poder público adotará, como alternativa preferencial, a ampliação do atendimento aos educandos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na própria rede pública regular de ensino,
independentemente do apoio às instituições previstas neste artigo.” (NR)

No capítulo V da Educação Especial, na LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996. 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, de 2013)

§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de
educação especial.

§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições
específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular.

§ 3º A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na faixa etária de zero a seis anos, durante a educação
infantil.

Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades
ou superdotação: (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)

I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às suas necessidades;

II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude
de suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados;

III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do
ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns;

IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os
que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para
aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora;

V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular.

Parágrafo único. O poder público adotará, como alternativa preferencial, a ampliação do atendimento aos educandos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na própria rede pública regular de ensino,
independentemente do apoio às instituições previstas neste artigo. (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)
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O governo oferta um programa de formação continuada de professores para atuar nas salas de recursos multifuncionais e em classes
comuns do ensino regular, em Instituições Públicas de Educação Superior- IPES. (PORTAL MEC). A falta de preparação destes
professores com cursos de especialização continua sendo a grande dificuldade para identificar estas crianças nas salas de aulas.

Para contribuir no processo de auxílio e desenvolvimento destas crianças, foi implantado os Núcleos de Atividades de Altas
Habilidades/Superdotação (NAAHS) em todos os estados brasileiros, informação disponibilizada pela Secretaria de Educação Especial do
Ministério da Educação (Brasil, 2005).

Os objetivos destes núcleos são: (a) contribuir para a formação de professores e outros profissionais na área de altas
habilidades/superdotação, especialmente no que diz respeito a planejamento de ações, estratégias de ensino, métodos de pesquisa e
recursos necessários para o atendimento de alunos com superdotados; (b) oferecer, ao aluno com altas habilidades/superdotação,
oportunidades educacionais que atendam às suas necessidades acadêmicas, intelectuais, emocionais e sociais, promovam o
desenvolvimento de habilidades de pensamento crítico, criativo e de pesquisa e cultivem seus interesses e habilidades; (c) fornecer à
família do aluno informação e orientação sobre altas habilidades/superdotação e formas de estimulação do potencial superior. (Brasil,
2005).

Os NAAH/S, deveriam disponibilizar recursos didáticos e pedagógicos e promover a formação de professores para atender os
desa&64257;os acadêmicos, sócio-emocionais dos alunos com altas habilidades/superdotação.

Uma equipe de profissionais especializados que atuam no Distrito Federal produziram um material composto por quatro volumes de
livros didático-pedagógicos com informações para professores, e famílias.

Os professores formados com o auxílio desse material poderão promover o atendimento e o desenvolvimento
dos alunos com altas habilidades/superdotação das escolas públicas de educação básica e disseminando
conhecimentos sobre o tema nos sistemas educacionais, comunidades escolares e famílias [...] (DUTRA, 2007,
p. 5)

Este é um trabalho que deve ser realizado em parceria com professores das escolas regulares que devem identificar entre seus alunos os
que têm habilidades diferenciadas da média e encaminhar os alunos para os NAAHS que deverão fazer a identificação e oferecer
atividades a serem realizadas no contraturno escolar. [...] “é preciso professores especializados para as salas de aulas regulares e para o
atendimento educacional em salas de recursos ou em programas de enriquecimento ou de aprofundamento”. (DELOU, 2007, p. 27)

No entanto, as escolas têm muitas dificuldades em receber estes alunos. Primeiro porque muitas delas passam despercebidas entre
outras crianças e muitas vezes, são diagnosticadas erroneamente como portadoras de déficit de atenção, de aprendizagem ou até
mesmo com mau comportamento. Outra questão é a dificuldade da escola adaptar seus currículos escolares para prover o que é exigido
por lei para atender esta demanda de crianças especiais. A formação dos professores tanto teórica como treinamento é outro fator ainda
precário. Estas questões nos fazem pensar a respeito da desmotivação em “identificar” estas crianças com AH/SD nas escolas.

Temos lido muitas publicações em materiais acadêmicos, blogs, sites, e assistido alguns vídeos com entrevistas que reportam à grande
dificuldade de implementação dos NAAHS nos estados. No entanto, podemos relatar que alguns locais como o Paraná e o Distrito Federal
são referências do programa. No Distrito Federal a parceria realizada com a UNB foi um ponto importante para o desenvolvimento do
projeto, pois conta com a colaboração dos professores da instituição de ensino superior (IES) para a seleção, identificação das crianças
AH/SD e realização de atividades nas salas de recursos (FLEITH, 2007). No estado de Sergipe, o NAAHS iniciou suas atividades em 2006,
e ainda está em processo de implementação por diversos problemas enfrentados ao longo desses anos.

Perez (2010) publicou uma pesquisa em que apresenta uma lista de publicações entre 2001-2009 de livros, artigos e outros materiais
em português sobre AH/SD composta por 48 referências, teses de doutorado defendidas entre 1987 – 2009 que compõe a lista com 12
publicações e 69 dissertações de mestrado. Embora saibamos que esses números vem aumentado numa tímida escala, consideramos a
relevância do tema e a necessidade de formação de professores e informação à comunidade de modo geral.

Metodologia

Utilizamos como metodologia a abordagem Qualitativa em que foi realizada uma revisão bibliográfica. A metodologia foi construída
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utilizando as contribuições de Creswell (2007).

Os Processos de Reconhecimento do AH/SD

Vigotski (2008) desenvolveu sua teoria descrevendo como o indivíduo se constrói como ser humano a partir das relações sociais, entre o
Eu-Outro e essas relações permitem que haja uma reconstrução interna (intrapessoal) de uma operação externa (interpessoal). Esse
processo de internalização das formas culturais de comportamento se aplica à atenção voluntária, à memória lógica e formação de
conceitos com base nas operações com signos.

No entanto, podemos dizer que as funções psicológicas superiores se originam destas relações sociais e que as atividades cognitivas não
se limitam ao uso de signos e instrumentos. Os signos são representados pela linguagem oral e gestual, pela escrita, pelos números, não
modificando o objeto das operações psicológicas, mas dirigindo-se para o controle do próprio individuo. Já os instrumentos sofrem
mudanças humanas sobre o objeto e são orientados externamente. (PIOVESAN, BORGES, PEIXOTO, 2011).

As relações sociais favorecem as interações eu-outro, seja presencial ou virtualmente. A interação remete à troca de ações
sócio-comunicativas nos diversos contextos da mesma. Essas interações são estudadas por Vigotski (2008), que teoriza sobre o
desenvolvimento dos processos interacionais na sociedade, e destaca a importância da linguagem e do desenvolvimento cognitivo, o que
nos possibilitará estudar as crianças com AH/SD.

As interações sociais produzidas ao longo da vida são mediadas pelo uso de instrumentos e signos que auxiliam no desenvolvimento dos
processos cognitivos denominados de processos psicológicos superiores por Vigotski (2008). Os signos são internalizados (VIGOTSKI,
2008) e passam a auxiliar o desenvolvimento psíquico acarretando, consequentemente, mudanças nas relações sociais e culturais
através da mediação semiótica. Não se pode esquecer ainda que o conceito de superdotação é in&64258;uenciado pelo contexto
histórico e cultural e, por isso, pode variar de cultura para cultura e em função do momento histórico e social. (OUROFINO,GUIMARÃES,
2007, p. 43)

A mediação para Vigotski (2008) representa a interação homem-ambiente que ocorre por meio do uso e desenvolvimento de
instrumentos em que os signos mudam a forma social e o nível de desenvolvimento cultural do homem. Os signos são produzidos
culturalmente, e a internalização dos mesmos provoca transformações no comportamento humano

Partindo das contribuições vigotskianas, o professor utiliza os instrumentos educacionais para produzir suas aulas, nas quais ele é
mediador nesta relação. Ele deve propiciar interações com os alunos estimulando a participação nas atividades curriculares e
extracurriculares, o que favorece a internalização dos signos. O AEE deve complementar e/ou suplementar a formação do aluno, visando
a sua autonomia na escola e fora dela, constituindo oferta obrigatória pelos sistemas de ensino. (SEESP/MEC, 2008). Nas relações
professor-aluno com os AH/SD não deve ser diferente, pelo contrário, ela deve promover novas interações buscando auxiliar no processo
de desenvolvimento das habilidades/talentos e promover o desenvolvimento de outras.

O Modelo das Múltiplas Inteligências de Gardner (1995) contribui para o processo de identificação de AH/SD. Ele define a existência de 8
inteligências descritas como: Linguistica; 2. Lógico-Matemática, 3. Espacial. 4. Musical; 5. Naturalista; 6. Corpo cinestésico; 7.
Interpessoal; 8. Intrapessoal.

De acordo com Gardner (1995), possuir alto nível em uma inteligência não significa elevado nível em outra. Neste caso, a escola é quem
deve promover oportunidades para o desenvolvimento e expressão de diversas inteligências. Essa teoria vem rea&64257;rmar a
importância de uma abordagem multictegorial na concepção da superdotação, que é a posição adotada nas políticas públicas relativas à
educação do superdotado de distintos países, incluindo o Brasil. (ALENCAR, 2007, p.20)

As características intelectuais do superdotado vão além dos aspectos relacionados à inteligência. Assim, ao se de&64257;nir o indivíduo
superdotado com base em suas características intelectuais, não basta considerar apenas a inteligência, mas a linguagem e a criatividade,
entre outros, devem ser também consideradas elementos importantes na construção deste fenômeno multifacetado que é a
superdotação. (OUROFINO, GUIMARÃES, 2007, p. 46)

Por isso, buscamos relacionar o modelo das múltiplas inteligências de Gardner e o desenvolvimento das funções psicológicas com o
conceito de zona de desenvolvimento proximal (VIGOTSKI, 2008) em que o processo é mediado pelo professor, ele deve propiciar a
aquisição de novos conhecimentos ao aluno através de atividades a serem desenvolvidas estimulando para o desenvolvimento de novas
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habilidades.

A educação de crianças AH/SD tem motivado novos estudos e mobilizado a busca por mudanças educacionais em muitos países. No
entanto, no Brasil ainda existem muitas ideias errôneas a respeito do AH/SD o que pode ser descrito como alguns mitos e verdades a
respeito destas crianças. Esses pensamentos conduziram Alencar (2007), citá-los da seguinte forma:

- Todo superdotado é um gênio. Este é um pré-conceito dos mais comuns. Pensa-se em uma pessoa com altas habilidades/superdotação
como aqueles que nos deixaram algum legado intelectual, que com suas teorias e descobertas mudaram o rumo de nossa história, enfim
um gênio.

- O superdotado se sobressai independentemente do meio em que está inserido. Isso não é verdade. É pela mediação que se dá a
internalização, reconstrução interna de uma operação externa de atividades e comportamentos. Isso quer dizer que a conversão de
relações sociais em funções mentais superiores não é direta, mas sim mediada pelo uso de instrumentos e signos. (VIGOTSKI, 2008)

Os resultados das experiências de pesquisadores e estudiosos no campo de superdotação apontam para o fato de que em sua grande
parte, o jovem com altas habilidades necessita de programas especiais e de apoio familiar entre outros para desenvolver seus potenciais.
Um programa educacional medíocre pode levar o aluno com altas habilidades a se desinteressar pela escola, revelando baixo rendimento
ou até mesmo mostrar sinais de rebeldia. Efeitos similares podem surgir nos casos em que um apoio familiar se mostra ausente. A
motivação é um instrumento valioso para ser utilizado pelo professor. (ALENCAR, 2007)

- Estereótipo do superdotado. Outro engano muito comum é o de se pensar no jovem superdotado como sendo um indivíduo franzinho,
de óculos, vindo de família da classe média, demonstrando interesse por leitura, geralmente solitário e predominantemente do sexo
masculino. Este pré-conceito tem levado muitos a menosprezar jovens com altas habilidades que não se enquadrem neste perfil e, por
conseguinte não recebem nenhuma atenção.

- A maioria dos programas educacionais tendem em favor de alunos especiais com baixo rendimento, como por exemplo, os que
apresentam distúrbios de conduta e deficiência, reivindicando serem estes que devem ter toda a atenção de programas de inclusão
social.

Contrário a esta posição um consenso internacional vem mostrando que o futuro de nossa civilização está dependente do
desenvolvimento pessoal dos jovens como uma força criativa em nosso futuro como planeta, e para tal, o desenvolvimento do
superdotado no setor da criatividade e desenvolvimento de novas tecnologias se torna mister para a ascensão e manutenção de cada
país. (ALENCAR, 2007)

Observam-se ainda fortes preconceitos por parte de pais e alguns professores em relação à aceleração educacional do aluno
superdotado, alegando que tal processo poderia causar mais malefícios do que benefícios aos alunos envolvidos. Dizem que tal atitude
poderia isolar o jovem socialmente, uma vez que estes estariam forçados a conviver com outros jovens mais velhos. Estudos nos têm
revelado que este não é o caso, sendo este processo desenvolvido por professores e profissionais preparados para conduzir-los.
(ALENCAR, 2007)

Contrário também a uma crença popular, onde se pensa no jovem superdotado como tendo maior predisposição a desenvolver
problemas emocionais, comportamentais e sociais, vem-se percebendo que estes jovens caracterizam-se não somente por um
desenvolvimento intelectual superior, como também por um maior ajustamento social e emocional. Segundo Alencar e Fleith (2001, p.
60), o desempenho superior pode estar mais relacionado à vida familiar, aos traços de personalidade e ao engajamento em atividades
de seu interesse, do que simplesmente às habilidades cognitivas superiores.

Estima-se que 3 a 5% da população são portadoras de altas habilidades/superdotadas e que a cada ano devem ser identificadas 6% de
crianças em cada estado. Fazer a correta identificação seguindo as propostas de atendimentos especializados que vão além do nível de
QI, representa um avanço no diagnóstico. Hoje tem-se uma visão mais multidimensional por envolver sistemas biológicos, psicológicos,
emocionais, sociais, históricos e culturais (Alencar & Fleith, 2001)

De acordo com a literatura, os instrumentos de identi&64257;cação mais utilizados nos programas de atendimento aos alunos com altas
habilidades/superdotação têm sido:

(a) testes psicométricos;
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(b) escalas de características;

(c) questionários;

(d) observação do comportamento;

(e) entrevistas com a família e professores, entre outros. (GUIMARÃES, OUROFINO, 2007, p. 55)

Renzulli (2004) destaca dois tipos de superdotação. O primeiro se refere à superdotação de contexto educacional que representa os
alunos que se saem bem na escolas, e o segundo tipo criativos e produtivos. Destaca que ambos são importantes e que há inter-relações
entre eles. (ALENCAR, 2007, p. 21). Neste ponto Renzulli se refere ao modelo dedutivo de ensino escolar no qual o primeiro tipo de
criança AH/SD pode ser identificada. Ele interessou-se mais pelo segundo tipo em que descreve como:

aspectos da atividade e do envolvimento humanos [...] se incentiva o desenvolvimento de ideia, produtos,
expressões artísticas originais e áreas do conhecimento que são propositalmente concebidas para ter um
impacto sobre uma ou mais platéias-alvo. (RENZULLI, 2004, p.9).

Neste tipo ele enfatiza a educação indutiva. O aluno passa de aprendiz de lições pré-determinadas e consumidor de informações para
investigador. Este pensamento é o que embasa a dimensão do Tipo III do Modelo Triádico de Enriquecimento de Renzulli. E representa
dois componentes da concepção do Modelo dos Três Anéis. A criatividade e o comprometimento com a tarefa. Já a superdotação
acadêmica é contemplada pelo componente de capacidade acima da média.

A criatividade, entendida como um processo gerador de novas idéias, produtos e ações, está associada ao
talento e capacidade do homem para encontrar respostas originais para seus problemas. As habilidades típicas
de pessoas altamente criativas, muitas vezes, representam a expressão de comportamentos superdotados. A
linguagem é um aspecto expressivo para ser considerado como característica de superdotação, uma vez que o
superdotado apresenta facilidade para expor suas idéias, emprega um vocabulário superior à idade, demonstra
um nível de leitura acima da média, bem como facilidade para lidar com novos códigos lingüísticos e
originalidade na comunicação, entre outros elementos da linguagem criativa. (OUROFINO,GUIMARÃES, 2007, p.
46)

No entanto, não podemos deixar de lado outras questões referentes a identificação destas crianças e que devem ser levados em conta.
Os indivíduos com altas habilidades/superdotação variam tanto em suas habilidades cognitivas, como em termos de atributos de
personalidade e nível de desempenho. “Assim, enquanto alguns podem apresentar uma competência elevada em uma grande
diversidade de áreas, outros podem mostrar-se excepcionalmente competentes em apenas uma área.” (ALENCAR, 2007, p.19)

E por isso é importante ressaltarmos a importância da convivência com outros sujeitos que vivenciam o mesmo que eles em relação às
características de personalidade. “A linguagem não só ajuda a organizar o tumultuado fluir da própria experiência e a dar sentido ao
mundo, mas também estabiliza o espaço e ordena o tempo, em diálogo constante com a multidão de outras vozes que também nos
modelam [...]” (SIBILIA, 2008, p. 31).

A linguagem compreende as vozes bakhtinianas que constroem o aprendizado em cada pessoa. As linguagens sociais permitem
identificar os princípios organizadores da comunicação verbal concreta, realçando características que são generalizáveis a partir de
enunciados, constituindo um discurso próprio de diferentes grupos profissionais e sociais. (AIRES, 2003).

Entretanto não podemos nos esquecer que as linguagens sociais também ocorrem por meio de comunicação não verbal. Prova disto é o
uso de tecnologias inclusivas utilizadas como ferramentas de mediação no trabalho desenvolvido com crianças especiais. A AEE tem se
apropriado de novos instrumentos como mediadores das relações professor-aluno, como as tecnologias a serem usadas nas salas de
aula e nas salas de recursos. A linguagem, no entanto, continua sendo o mediador principal nas relações de ensino e aprendizagem.

Diante disto, acreditamos que pesquisar sobre os “Processos de Desenvolvimento e Construção de Conhecimento de crianças com
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AH/SD”, além de auxiliar no acompanhamento e aquisição de novas habilidades, propicia o desenvolvimento de estudos com estas
crianças as quais devem estar incluídas no programa de atendimento NAAHS.
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