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Resumo 

 Este trabalho discute a real identidade do aluno superdotado/altas habilidades, 

descrevendo suas características no cenário acadêmico, social e psíquico, 

demonstrando as diferenças nos processos cognitivos abordados pela neurociência 

(em comparação às crianças sem essa excepcionalidade),  bem como, as teorias de 

construção da inteligência segundo a pedagogia. O aluno superdotado tem direito à 

inclusão escolar prevista em lei, no entanto, este processo não é oferecido pelas 

escolas brasileiras em decorrência da carência deste conteúdo na grade horária dos 

cursos de formação de professores. A não identificação precoce de talentos nas áreas 

criativas e acadêmicas podem trazer prejuízos ao desenvolvimento desses alunos, 

principalmente quando ocorre a dupla excepcionalidade (superdotação associada a 

transtornos de aprendizagem).  A inclusão das crianças superdotadas/altas 

habilidades torna-se urgente e necessária pois são pessoas que a médio e longo 

prazo podem fazer uma grande diferença no processo de evolução social. 

Introdução 

 O conceito de aluno superdotado. A criança superdotada / altas habilidades 

pode ser definida por características especificas no cenário emocional e cognitivo. A 

Política Nacional de Educação Especial (1994) do Ministério da Educação estabelece 

como portadores de altas habilidades / superdotados os educandos que apresentarem 

notável desempenho e elevada potencialidade em qualquer dos seguintes aspectos, 

isolados ou combinados: capacidade intelectual geral; aptidão acadêmica especifica; 

pensamento criativo ou produtivo; capacidade de liderança; talento especial para artes 

e capacidade psicomotora. A Associação Americana para Crianças Superdotadas as 

define como: “uma pessoa que demonstra, ou tem um potencial para demonstrar, uma 

performance excepcional em uma ou mais áreas de expressão”. 

Objetivo 

 Discutir o mecanismo cerebral de funcionamento do aluno superdotado/altas 

habilidades e a dificuldade da inclusão escolar. 

 

 



Metodologia 

Revisão bibliográfica com busca de artigos nas seguintes bases de dados: LILACS, 

BIREME, SCIELO, PUBMED. 

Desenvolvimento 

 Exposição das questões sociais, acadêmicas, psíquicas e as diferenças dos 

processos cognitivos segundo a neurociência. Algumas vezes os superdotados 

apresentam-se como crianças emocionalmente mais maduras do que as da mesma 

idade cronológica e a maioria tem uma disparidade entre as habilidades intelectuais e 

as habilidades físicas (que estão de acordo com a idade cronológica) Essa assincronia 

no desenvolvimento pode desencadear alguns problemas no cenário emocional e 

social, por este motivo, precisam frequentemente de suporte psicológico. 

 O que é a dupla excepcionalidade? A dupla excepcionalidade pertence a um 

grupo heterogêneo de estudantes com altas habilidades cognitivas combinada com 

algum(s) transtorno(s) de aprendizagem. Algumas vezes a superdotação esconde as 

dificuldades ou as dificuldades escondem a superdotação, mascarando assim os 

potenciais do aluno. Esses alunos têm dificuldades em mostrar ou manter suas altas 

habilidades e necessitam um método diferente de inclusão. Caso a dupla 

excepcionalidade não seja identificada, o desempenho escolar pode declinar, 

desmotivando os estudantes e resultando na falência do seu desenvolvimento 

psíquico. 

 Como estimular a inteligência? Qual sua origem? O aluno precisa ser 

estimulado no contexto pedagógico e orientado no campo psicológico para 

desenvolver todo seu potencial. Os mecanismos cerebrais envolvidos na inteligência 

são múltiplos e requerem treinamento para ser aperfeiçoado, além de algumas 

particularidades nas características neurofisiológicas. O superdotado nada mais é do 

que um indivíduo com capacidade destacada em utilizar diversos circuitos que o 

permitem executar alguma função em alguma(s) área(s) de excelência(s), isto é, com 

maior velocidade de processamento cerebral da informação. Para Piaget a construção 

da inteligência se baseia num processo de assimilação e acomodação interna, onde 

uma é dependente da outra. A inteligência é a adaptação que agrega fatores da 

assimilação como experiência bem como a acomodação na modificação das 

estruturas cognitivas. Vigotsky sustenta que o desenvolvimento ocorre do ambiente 



externo para o interno do indivíduo, aonde as relações sociais e culturais são os 

pilares para essa construção. Então podemos concluir que quanto mais complexas e 

direcionadas as atividades em sala de aula, maior o estimulo para o desenvolvimento 

da inteligência, e nessa perspectiva está detectada a importância da inclusão escolar. 

Na Teoria dos 3 anéis de Joseph Renzulli,(1986), a superdotação se define por 3 

fatores  internos: a capacidade cognitiva acima da média associada ao seu 

envolvimento com a atividade e com sua criatividade. Junto com esses fatores 

centrais, destaca-se os fatores externos como motivadores: participação familiar, dos 

seus amigos e da escola. O superdotado pode não ser o aluno brilhante do ponto de 

vista de performance cognitiva, porém, pode ter sua alta habilidade baseada nas 

inteligências múltiplas destacadas por Gardner: lógica/matemática, linguística, 

musical, espacial, corporal cenestésica, interpessoal, intrapessoal e naturalista. 

Resultados Preliminares 

 A falta de informação sobre a superdotação/altas habilidades na formação dos 

docentes ainda é um grande obstáculo para a inclusão escolar. Crianças 

superdotadas estão por todas as partes e,  o ambiente escolar, com as atividades de 

estimulo cognitivo, seria o lugar mais apropriado para o diagnóstico precoce e manejo 

dessas crianças. 
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