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RESUMO 
O  presente estudo  traça  o perfil de um indivíduo com indicadores de altas habilidades, fazendo 
uma ponte e abordando as muitas facetas da inteligência humana, com ênfase na aplicação da 
Teoria das Inteligências Múltiplas. Mostrando como a escola atual enfrenta divergências e 
resistências quanto ao atendimento a essas crianças. De um lado, têm-se professores despreparados 
para o trabalho que executam e para o atendimento das demandas que a sociedade existe; por 
outro lado, tem-se a atribuição que os professores determinam a essas crianças, de que elas não 
necessitam de um atendimento especial, pois “já sabem tudo” e “são boas em tudo”. No entanto, 
essas crianças, como qualquer outra de sua idade, necessitam de atendimento sério e competente. 
Pensando nisso é que este trabalho, considerando a cognição humana em sua pluralidade e 
multiplicidade, vem desmistificar que as competências humanas se baseiam somente em 
habilidades lingüísticas e lógico-matemáticas e vem mostrar uma escola que valoriza o individuo em 
sua totalidade, um indivíduo em sua totalidade, um indivíduo com múltiplas inteligências, e que a 
educação de superdotados é aqui compreendida em sua dimensão não só educativa, mas 
sociocultural, tendo por objetivo favorecer o desenvolvimento de suas potencialidades e sua 
participação na comunidade, por considerar que educação para todos significa que ao educando, 
que tenha maior capacidade para aprender, deva ser dada oportunidade para aprender mais e ao 
nível da melhor de suas capacidades. 
 

Palavras Chaves: 
Inteligencias Multiplas. Altas Habilidades. Tratamento Pedagogico. 

 

INTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃOINTRODUÇÃO    
 

Meu objetivo  é traçar o perfil de um indivíduo com indicadores 
de altas habilidades, fazendo uma ponte e abordando as muitas facetas 
da inteligência humana, com ênfase na aplicação da Teoria das 
Inteligências Múltiplas. 

 
Mostrando como a escola atual enfrenta divergências e 

resistências quanto ao atendimento a essas crianças. De um lado, têm-
se professores despreparados para o trabalho que executam e para o 
atendimento das demandas que a sociedade existe; por outro lado, 
tem-se a atribuição que os professores determinam a essas crianças, de 
que elas não necessitam de um atendimento especial, pois “já sabem 
tudo” e “são boas em tudo”. No entanto, essas crianças, como 
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qualquer outra de sua idade, necessitam de atendimento sério e 
competente. 

 
Pensando nisso é que este trabalho, considerando a cognição 

humana em sua pluralidade e multiplicidade, vem desmistificar que as 
competências humanas se baseiam somente em habilidades lingüísticas 
e lógico-matemáticas e vem mostrar uma escola que valoriza o 
individuo em sua totalidade, um indivíduo em sua totalidade, um 
indivíduo com múltiplas inteligências, e que a educação de 
superdotados é aqui compreendida em sua dimensão não só 
educativa, mas sociocultural, tendo por objetivo favorecer o 
desenvolvimento de suas potencialidades e sua participação na 
comunidade, por considerar que educação para todos significa que ao 
educando, que tenha maior capacidade para aprender, deva ser dada 
oportunidade para aprender mais e ao nível da melhor de suas 
capacidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Capítulo 1 Capítulo 1 Capítulo 1 Capítulo 1 ––––    Teoria das Inteligências Teoria das Inteligências Teoria das Inteligências Teoria das Inteligências MúltiplasMúltiplasMúltiplasMúltiplas    
    

A teoria das “inteligências múltiplas”, que foi apresentada pela 
primeira vez por Gardner, no livro “Estruturas da Mente” (1983) 
desafia a noção de “inteligência geral” ou “g” na qual se baseia a 
maioria dos modelos atuais de testes de inteligência. 

 
A “Teoria das inteligências múltiplas” questiona a idéia de que as 

capacidades intelectuais de um indivíduo possam ser captadas numa 
única avaliação intelectual; o contrário, sugere uma abordagem de 
avaliação que procura ativamente identificar o que é possivelmente 
único num indivíduo quanto a suas inclinações e capacidades numa 
série de áreas do conhecimento. 

 
Os critérios foram extraídos de várias fontes diferentes: 

investigação de trajetórias de desenvolvimento de indivíduos normais e 
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superdotados; o colapso de habilidades em situações de dano cerebral; 
populações excepcionais, relatos interculturais de cognição; estudos 
psicométricos e estudos sobre o treinamento e habilidades especiais. 
Destas fontes, chegamos a sete inteligências: a lingüística a lógico-
matemática, a espacial, a musical, a corporal-cinestésica e duas áreas 
de compreensão relacionadas à pessoa (interpessoal e intra-pessoal). 
 
1.1 1.1 1.1 1.1 ––––    Uma teoria das Inteligências de Howard GardnerUma teoria das Inteligências de Howard GardnerUma teoria das Inteligências de Howard GardnerUma teoria das Inteligências de Howard Gardner    
 

Howard Gardner, psicólogo e professor da Harvard Graduate 
School of Education, é o coordenador do Projeto Zero, aonde vem 
aplicando suas teorias das Inteligências Múltiplas em sala de aula. 

 
Segundo as próprias palavras do autor, Howard Gardner a teoria 

das Inteligências Múltiplas tornou-se bastante popular em muitos 
países, em função de que é capaz de proporcionar apoio para um fato 
que a maioria dos professores e pais já de há muito sabe: as crianças 
têm as mentes muitos diferentes umas das outras, elas possuem forças 
e fraquezas diferentes, e ainda, que é um erro pensar que exista uma 
única inteligência, em termos pelos quais todas elas possam ser 
comparadas. 

 
Ainda segundo Gardner, a implicação educacional de maior 

importância nas teorias das Inteligências Múltiplas é a de que todos nós 
temos tipos diferentes de mente. Por isso, um bom professor tentará 
dirigir-se à mente de cada uma das crianças da forma mais direta e 
pessoal possível. 

Gardner desafia a proposta de Piaget de que as diferentes formas 
de inteligência estão ligadas umas às outras. Ele sugere que ao invés de 
uma habilidade geral existem diferentes formas de percepção, 
memória, aprendizado e atenção em cada uma das inteligências, com 
possíveis semelhanças. 
 
1.2 1.2 1.2 1.2 ––––    Considerando cada uma das InteligênciasConsiderando cada uma das InteligênciasConsiderando cada uma das InteligênciasConsiderando cada uma das Inteligências 
 

Gardner demonstrou que as demais faculdades, desprezadas pela 
escola, também são produto de processos mentais. Para ele, 
inteligência é uma capacidade de resolver problemas e elaborar 
produtos de valor num ambiente cultural ou comunitário. Ele próprio, 
na ocasião, identificou sete inteligências, mas como os estudos 
prosseguem, atualmente utilizamos a seguinte classificação: 
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Inteligência LingüísticaInteligência LingüísticaInteligência LingüísticaInteligência Lingüística, ou o domínio da expressão com o uso da 

linguagem verbal, que vem a ser, talvez, o campo mais forte de 
atuação do indivíduo analisado, visto que, além de ser ele um escritor 
(romance), tem participado de concursos de poesia com algum êxito. 
Domina muito bem, também, a oralidade de um modo geral e o 
manejo com a palavra, com a verbalização do pensamento e em 
conseguir extraí-lo de dentro do outro. 

 
 
 
InteInteInteInteligência Lógicoligência Lógicoligência Lógicoligência Lógico----MatemáticaMatemáticaMatemáticaMatemática, ou a capacidade de raciocínio 

lógico e de compreensão de modelos atemáticos. Trata-se da 
habilidade em lidar com conceitos científicos. Essa é uma inteligência 
que bem compreendo e à qual se torna fácil observar, quando escuto-o 
explicando aos seus filhos o funcionamento de um determinado 
modelo científico ou ainda, quando aborda comparações existentes 
entre uma tese e outra, ou entre uma linha de pensamento e outra. É 
dotado de um senso dedutivo e lógico muito firme e bastante apurado. 

 
Inteligência MusicalInteligência MusicalInteligência MusicalInteligência Musical, ou o domínio da expressão com os sons, 

como já pude presenciar in loco, ao vê-lo tocar um instrumento 
musical (teclado) sem que dele disponha conhecimento técnico ou 
ainda, quando o vi reproduzir uma música ou parte dela, de ouvido, 
apenas por alguém tê-la cantarolado ou ao definir como errada uma 
determinada nota musical tocada por outra pessoa. 

 
Inteligência EspacialInteligência EspacialInteligência EspacialInteligência Espacial, ou o sentido de movimento, sentido de 

localização e de direção de um indivíduo, inteligência na qual, em 
muitas vezes, se produz um efeito ao qual pude já assistir in loco, de 
um senso de localização extraordinário (ele costuma dizer que a 
natureza nos conduz aos caminhos certos). Também é dotado do senso 
de profundidade que nos é exigido para a realização de tarefas 
pertinentes ao trato simultâneo de dimensões diferentes. 

 
Inteligência CorporalInteligência CorporalInteligência CorporalInteligência Corporal----cinestésicacinestésicacinestésicacinestésica, ou o domínio dos movimentos 

do corpo. Meu analisado é dono de uma expressividade corporal toda 
própria, sendo capaz de executar os movimentos sejam bruscos ou 
leves, por vezes difíceis para a maioria das pessoas, sem um mínimo de 
treinamento (sua atuação é capaz de ir da dança às artes marciais). 
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Inteligência IntraInteligência IntraInteligência IntraInteligência Intra----pessoalpessoalpessoalpessoal, ou a capacidade de auto-compreensão, 
de auto-motivação, e conhecimento de si mesmo. É basicamente a 
habilidade de administrar os sentimentos a seu favor. Essa é também 
uma das inteligências das quais ele dispõe, de forma bastante apurada. 
Meu analisado é um indivíduo capaz de se manter motivado, por um 
tempo que parece-me bastante além do que consegue a grande 
maioria das pessoas, senão constantemente. As situações e os 
problemas cotidianos sempre acabam tomando novos contornos, 
quando se pões a analisá-los com sua ótica particular e seu 
reconhecimento das situações correlatas. 

 
 
 
 
InteligênInteligênInteligênInteligência Intercia Intercia Intercia Inter----pessoalpessoalpessoalpessoal, ou a capacidade de se relacionar com 

o outro, de entender as reações e criar empatia, é uma das inteligências 
que funciona-lhe quase que como uma marca registrada, em função de 
que tem facilidade em estabelecer contato com os outros e de 
compreender de antemão as suas expectativas e os seus medos.  

 
Poderia certamente ir ainda além desses modelos até aqui 

apresentados, considerando ainda algumas das inteligências tidas, 
como as de medidas mais modernas, ou padrões comportamentais 
ainda não tanto explorados ou comprovados. Nesse contexto, 
identifico as inteligências: 

 
Inteligências NaturalistaInteligências NaturalistaInteligências NaturalistaInteligências Naturalista, ou a sensibilidade para aprender os 

processos da natureza, que chega a ser quase como um princípio de 
vida, em alguns indivíduos, como no meu analisado, por exemplo, que 
descobre sempre uma forma de atuar sutil e eficazmente, seguindo 
certas leis naturais que as vezes parecem um tanto distantes da 
compreensão ou da mensuração pelos demais. 

 
Inteligência ExistencialInteligência ExistencialInteligência ExistencialInteligência Existencial, ou a inteligência voltada para 

questionamentos filosóficos e religiosos, que é sem dúvida um dos 
elementos mais presentes, aberta ou sutilmente, por exemplo, em seu 
romance, bem como é uma proposta que seguidamente apresenta aos 
outros indivíduos às sua volta. 

 
Inteligência EspiritualInteligência EspiritualInteligência EspiritualInteligência Espiritual é a capacidade de aplicar, nas ações do 

cotidiano, princípios e valores espirituais, com o objetivo de encontrar 
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paz e tranqüilidade. Envolve a capacidade de encontrar um propósito 
para a própria vida e de lidar com problemas existenciais (perdas, 
fracassos, rompimentos). 
 
 
 
 
 
 
1.3 1.3 1.3 1.3 ––––    Teste de Inteligências Múltiplas por Harward GardnerTeste de Inteligências Múltiplas por Harward GardnerTeste de Inteligências Múltiplas por Harward GardnerTeste de Inteligências Múltiplas por Harward Gardner    
 

• Faça um X nas descrições com as quais você se identifica. 
 
(   ) 1º - Você lembra-se facilmente das frases, citações ou pensamentos 
de pessoas famosas a aplica-as em suas conversas. 
(   ) 2º - Você percebe rapidamente quando alguém que está com 
você, está preocupado com algo. 
(   ) 3º - Você é fascinado por questões filosóficas ou científicas do tipo:      
- “Quando o Tempo começou?” 
(   ) 4º - Você consegue se localizar rapidamente em regiões ou 
vizinhanças estranhas. 
(   ) 5º - As pessoas acham que você tem movimentos corporais 
elegantes, ou tem um bom ritmo ao dançar. 
(   ) 6º - Você consegue cantar com facilidade, lembrando-se das 
músicas e das letras. 
(   ) 7º - Você lê com regularidade nos jornais ou revistas artigos sobre 
ciência e tecnologia. 
(   ) 8º - Você percebe rapidamente erros gramaticais ou de palavras 
das pessoas que falam com você. 
(   ) 9º - Você geralmente consegue descobrir como as coisas 
funcionam ou como consertar rapidamente o que está quebrado sem 
pedir ajuda. 
(   ) 10º - Você consegue imaginar rapidamente como outras pessoas 
agem com seu filtro profissional ou familiar, e consegue se imaginar 
agindo com estes filtros. 
(   ) 11º - Você consegue lembrar-se com detalhes, das paisagens e das 
características dos lugares que visitou em suas férias. 
(   ) 12º - Você curte música e os seus compositores(as) e cantores(as) 
favoritos. 
(   ) 13º - Você gosta de desenhar. 
(   ) 14º - Você gosta de praticar esportes. 
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(   ) 15º - Você organiza bem as coisas do seu escritório, cozinha, 
banheiro, de acordo com padrões e categorias. 
(   ) 16º - Você tem confiança de interpretar o que as outras pessoas 
fazem em função do que elas sentem. 
(   ) 17º - Você gosta de contar histórias e é considerado um bom 
contador de histórias. 
(   ) 18º - Você às vezes gosta de sons diferentes no seu ambiente. 
(   ) 19º - Quando você conhece pessoas novas, você geralmente 
estabelece associações entre suas características com as das pessoas 
que você conhece. 
(   ) 20º - Você tem consciência do que você consegue e do que não 
consegue fazer. 
 
Respostas do Teste de Inteligências Múltiplas 
 
PERGUNTAS Nºs: 
1, 8 e 17 = Inteligência Lingüística   
6, 12 e 18 = Inteligência Musical 
3, 7 e 15 = Inteligência Lógico-Matemática 
4, 11 e 13 = Inteligência Espacial 
5, 9 e 14 = Inteligência Cinestésico-Corporal 
10, 16 e 20 = Inteligência Intrapessoal 
2, 10 e 19 = Inteligência Interpessoal 
 
 
1.4 1.4 1.4 1.4 ––––    A Escola Centrada no IndivíduoA Escola Centrada no IndivíduoA Escola Centrada no IndivíduoA Escola Centrada no Indivíduo    
 

Em sua teoria, Gardner, propõe que essa escola centrada no 
indivíduo teria que executar alguns papéis no sistema escolar para 
maximizar as realizações educacionais de cada indivíduo. Para isso 
essa escola teria o que ele chama de especialista em avaliação. 

 
Provavelmente, a contribuição mais importante da teoria das 

inteligências múltiplas seja a de alterar alguns conceitos sobre o ensino, 
proporcionando ao aluno desenvolver diversas atividades de forma 
mais personalizada e de acordo com as suas reais aptidões. Neste 
processo mais individualizado, as crianças perceberão que suas forças 
pessoais estão sendo reconhecidas e valorizadas. O importante não 
está em medirmos a grandeza da inteligência em números ou como um 
conjunto de habilidades isoladas, e sim como um processo dinâmico, 
múltiplo e integrado, permitindo ser observada de diferentes ângulos. 
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Esta nova concepção de inteligência nos conduzirá à formação de 
cidadãos mais felizes, mais competentes, com mais capacidade de 
trabalhar em grupo e mais equilibrados emocionalmente. 

 
Gardner então destaca que é necessário: 

• Estimular o profundo entendimento dos alunos em várias disciplinas 
básicas; 

• Encorajar os alunos a utilizarem este conhecimento para resolverem 
os problemas e completarem as tarefas com as quais se deparam na 
comunidade mais ampla; 

• Encorajar a mistura singular de inteligência de cada um de seus 
alunos, avaliando regularmente seu desenvolvimento de uma 
maneira justa para com a inteligência; 

• Inspiração nos sucessos educacionais de empreendimentos não-
escolares. 

 
 
Capítulo 2 Capítulo 2 Capítulo 2 Capítulo 2 ––––    Estudo sobreEstudo sobreEstudo sobreEstudo sobre    as Altas Habilidadesas Altas Habilidadesas Altas Habilidadesas Altas Habilidades    
 

De acordo com as diretrizes da Secretaria de educação Especial 
(BRASIL, 1995), a identificação da criança com altas habilidades 
deverá ser feita o mais cedo possível, desde a pré-escola até os níveis 
mais elevados de ensino, objetivando o pleno desenvolvimento de suas 
capacidades e o seu ajustamento social. Segundo a entidade, cada 
aluno deve ser estudado em sua totalidade, podendo-se utilizar a 
combinação de dois ou mais procedimentos no processo de avaliação. 
A proposta é utilizar fontes múltiplas na identificação destes indivíduos, 
de forma a não privilegiar resultados em testes de inteligência. Além 
disso, algumas evidências têm indicado que estes indivíduos diferem 
entre si com relação às características sociais, emocionais e cognitivas. 

 
A superdotação, em geral, caracteriza-se pela elevada 

potencialidade de aptidões e talentos bem como pelo alto desempenho 
evidenciado nas diversas áreas de atividades do educando. Contudo, é 
preciso que haja constância de tais aptidões, ao longo do tempo, além 
de expressivo nível de sua performance na área de superdotação. 
Registram-se, em muitos casos a precocidade do aparecimento das 
habilidades e a resistência dos indivíduos aos obstáculos e frustrações 
existentes no desenvolvimento dos mesmos.  

Em geral, essas crianças não apresentam estas características 
simultaneamente, nem mesmo com graus de habilidade semelhantes, 
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sendo que um dos aspectos mais marcantes desse tema relaciona-se ao 
seu traço de heterogeneidade. A essa confluência de habilidades 
chama-se de multipotencialidades, que representa mais uma exceção 
do que uma regra entre estes indivíduos. O que se observa com maior 
freqüência são crianças que se desenvolvem em mais de uma área 
específica, como poesia, ciências, artes, música, dança ou esporte, do 
que em outras. 
 
2.1 2.1 2.1 2.1 ––––    Como Identificar um SuperdotadoComo Identificar um SuperdotadoComo Identificar um SuperdotadoComo Identificar um Superdotado 
 
• Apresenta grande curiosidade a respeito de objetos, situações ou 

eventos, envolvendo-se em muitos tipos de atividades exploratórias; 
• Aluno auto-iniciado principia sozinho e persegue interesses 

individuais procurando sua própria direção; 
• Revela originalidade na sua expressão oral e escrita, constantemente 

dá respostas diferentes e tem idéias não estereotipadas; 
• Tem talento incomum para expressar-se nas artes como 

música,dança, drama, desenho e demais expressões artísticas; 
• É hábil ao apresentar alternativas de soluções, sendo flexível o seu 

pensamento; 
• Está sempre aberto à realidade, procurando estar a par do que o 

cerca, sendo observador sagaz e aberto; 
• Enriquece-se com situações-problema, seleciona respostas, procura 

soluções para problemas difíceis ou complexos; 
• Tem capacidade para usar o conhecimento e as informações, 

procurando novas associações, combinando elementos, idéias e 
experiências, de forma peculiar; 

• Mostra julgamento superior, quando avalia, ponderando e 
procurando respostas lógicas, percebe implicações e conseqüências, 
decide facilmente; 

• Produz variedade de idéias e respostas, gosta de aperfeiçoá-las e 
ampliá-las; 

• Gosta de correr riscos em várias atividades; 
• Tem habilidade de ver relações entre fatos, informações ou 

conceitos, aparentemente não relacionados; 
• Aprende rápido, fácil e eficientemente, especialmente no campo de 

sua dotação e interesse. 
• Aprende rápido, fácil e eficientemente, especialmente no campo de 

sua dotação e interesse. 
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Dentre as características comportamentais dos superdotados, 
destacam-se ainda: 
− Necessidade de definição própria; 
− Capacidade de desenvolver interesses ou habilidades específicas; 
− Interesse no convívio com pessoas de nível intelectual similar; 
− Rápido em resolver dificuldades pessoais, aborrece-se facilmente 

com a rotina; 
− Procura ser pessoal e autêntico; 
− Capacidade de redefinição e de extrapolação; 
− Espírito crítico, capacidade de análise e síntese; 
− Tem desejo de aperfeiçoar-se, não aceita imperfeição no seu 

trabalho; 
− Rejeita autoridade excessiva; 
− Fraco interesse por regulamentos e normas; 
− Senso de humor; 
− Exigente consigo mesmo. 
 
2.2 2.2 2.2 2.2 ––––    Procedimentos de IdentificaçãoProcedimentos de IdentificaçãoProcedimentos de IdentificaçãoProcedimentos de Identificação 
 

O ideal é que a identificação seja feita, principalmente, por meio 
da observação sistemática do comportamento e do desempenho do 
aluno, sendo importante também conhecer sua história de vida, 
familiar e escolar, bem como seus interesses, preferências e padrões de 
comportamento social em variadas oportunidades e situações. As ações 
de identificação devem caracterizar um trabalho interdisciplinar e trans-
disciplinar, ressaltando o compromisso de todos com um processo 
sócio-educacional global. 

 
Geralmente, são usados testes psicológicos para medir o 

pensamento divergente o nível intelectual, o autoconceito, aptidões 
diferenciadas, criatividade, além de questionários de interesses, escalas 
de avaliação do ajustamento social e emocional, bem como entrevistas 
e técnicas projetivas para diagnóstico das características de 
personalidade. 

 
Vários tipos de questionários podem ser elaborados e adaptados 

na escola, para avaliar desempenho físico, intelectual, capacidade de 
liderança e criadora, habilidades mecânicas e artísticas. 

 
Quanto ao uso das técnicas e métodos de identificação é 

importante considerar também suas limitações, a saber: 
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Observações do professorObservações do professorObservações do professorObservações do professor: Não conseguem detectar problemas 

de privação cultural, motivacionais, ou emocionais de alunos com 
dificuldades de rendimento escolar, agressivos e apáticos, havendo 
necessidade de serem suplementadas por testes padronizados e de 
aproveitamento escolar. 

Testes individuais de inteligênciaTestes individuais de inteligênciaTestes individuais de inteligênciaTestes individuais de inteligência: O melhor método, mas 
dispendioso, em função de serviços e do termo dos profissionais. Não é 
prático como recurso de avaliação nas escolas que não dispõem de 
serviços de Psicologia. 

 
Testes coletivos de inteligência e baterias de aptidões Testes coletivos de inteligência e baterias de aptidões Testes coletivos de inteligência e baterias de aptidões Testes coletivos de inteligência e baterias de aptidões 

diferenciadasdiferenciadasdiferenciadasdiferenciadas: Geralmente válidos para selecionar alunos 
superdotados, podem não identificar os que têm dificuldades de leitura 
problemas emocionais e motivacionais. 

 
Testes de reTestes de reTestes de reTestes de rendimento e desempenho escolarndimento e desempenho escolarndimento e desempenho escolarndimento e desempenho escolar: Não identificam 

crianças superdotadas com rendimento escolar inferior e apresentam 
limitações, dada a natureza de seu conteúdo. 

 
Testes de “criatividadeTestes de “criatividadeTestes de “criatividadeTestes de “criatividade”: demonstram possibilidade de 

identificarem o pensamento divergente, que pode não ter sido 
diagnosticado nos testes de QI. São, contudo, limitados quanto aos 
objetivos propostos, quando não suplementados por outras medidas de 
avaliação e de validade nem sempre comprovada. 
 
 
 
2.3 2.3 2.3 2.3 ––––    Tipos de Alunos com Altas HabilidadesTipos de Alunos com Altas HabilidadesTipos de Alunos com Altas HabilidadesTipos de Alunos com Altas Habilidades    
    

Dos tipos mencionados na literatura, destacam-se os seguintes: 
 

Tipo IntelectualTipo IntelectualTipo IntelectualTipo Intelectual – apresenta flexibilidade, fluência de pensamento, 
capacidade de pensamento abstrato para fazer associações, produção 
ideativa, rapidez do pensamento, compreensão e memória elevadas, 
capacidade de resolver e lidar com problemas. 
 
Tipo AcadêmicoTipo AcadêmicoTipo AcadêmicoTipo Acadêmico – evidencia aptidão acadêmica específica, de atenção, 
de concentração; rapidez de aprendizagem. Boa memória, gosto e 
motivação pelas disciplinas acadêmicas de seu interesse; habilidade 
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para avaliar, sintetizar e organizar o conhecimento; capacidade de 
produção acadêmica. 
 
Tipo CriativoTipo CriativoTipo CriativoTipo Criativo – relaciona-se às seguintes características: originalidade, 
imaginação, capacidade para resolver problemas de forma diferente e 
inovadora sensibilidade para as situações ambientais, podendo reagir e 
produzir diferentemente, e até de modo extravagante; sentimento de 
desafio diante da desordem de fatos; facilidade de auto-expressão, 
fluência e flexibilidade. 
 
Tipo SocialTipo SocialTipo SocialTipo Social – revela capacidade de liderança e caracteriza-se por 
demonstrar sensibilidade interpessoal, atitude cooperativa, 
sociabilidade expressiva, habilidade de trato com pessoas diversas e 
grupos para estabelecer relações sociais, percepção acurada das 
situações de grupo, capacidade para resolver situações sociais 
complexas, alto poder de persuasão e de influência no grupo. 
 
Tipo Talento EspecialTipo Talento EspecialTipo Talento EspecialTipo Talento Especial – pode-se destacar tanto na área das artes 
plásticas, musicais, como dramáticas, literárias ou técnicas, 
evidenciando habilidades especiais para essas atividades e alto 
desempenho. 
 
Tipo PsicomotorTipo PsicomotorTipo PsicomotorTipo Psicomotor – destaca-se por apresentar habilidade e interesse 
pelas atividades psicomotoras, evidenciando desempenho fora do 
comum em velocidade, agilidade de movimentos, força, resistência, 
controle e coordenação motora. 
 
 
 
 
 
 
2.4 2.4 2.4 2.4 ––––    Os Direitos dos SuperdotadosOs Direitos dos SuperdotadosOs Direitos dos SuperdotadosOs Direitos dos Superdotados 
 

De acordo com as diretrizes básicas traçadas pelo MEC: 
Os superdotados freqüentarão classes comuns sempre que o 

professor de classe tenha condições de trabalhar com programas ou 
atividade diferentes, em grupos diversificados e disponha de orientação 
e materiais adequados, que lhe possibilitem oferecer tratamento 
especial a esses alunos. Nessas turmas, os superdotados poderão, 
inclusive, exercer funções de monitoria. 
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Quando não houver as condições cima descritas, os 

superdotados poderão freqüentar classes especiais de escolas comuns, 
promovendo-se a realização do máximo possível de atividades 
conjuntas dos superdotados e dos demais alunos das escolas. 

 
É importante apontar que nenhum professor necessita apresentar 

altas habilidades para ensinar alunos que as apresentam. 
 
O que compete ao professor é a identificação das áreas de altas 

habilidades do aluno, observando como estas estão sendo utilizadas no 
contexto escolar, e planejando as atividades de ensino de forma a 
promover o crescimento de acordo com o rito, as possibilidades, 
interesses e necessidades do educando. 
    
    
Capítulo 3 Capítulo 3 Capítulo 3 Capítulo 3 ––––    A Teoria das Inteligências Múltiplas como Aporte Teórico A Teoria das Inteligências Múltiplas como Aporte Teórico A Teoria das Inteligências Múltiplas como Aporte Teórico A Teoria das Inteligências Múltiplas como Aporte Teórico 
das Altas Habilidades das Altas Habilidades das Altas Habilidades das Altas Habilidades     
    

O maior dos desafios é, sem dúvida, o de conhecer a cada uma 
das crianças como ela realmente é, de saber o que ela é capaz de fazer 
e centrar a educação nas capacidades, nas forças e nos interesses dessa 
criança. O professor deve ser, portanto, um antropólogo, que observa a 
criança cuidadosamente, e ainda, um orientador, que ajuda a criança a 
atingir os objetivos que a escola, que o distrito, ou a nação estabeleceu 
como meta. 

 
Uma conseqüência da situação atual é que, nos sistemas 

educativos contemporâneos, muitos estudantes são considerados 
injustificadamente como sucessos, assim como muitos outros são 
considerados, sem motivo, como fracassos. 

 
A teoria das inteligências múltiplas, de Haward Gardner, é uma 

alternativa para o conceito de inteligência como uma capacidade, geral 
e única, que permite aos indivíduos um desempenho maior ou menor, 
em qualquer área de atuação, tal teoria abre novas possibilidades em 
educação, propõe perspectivas originais para a avaliação de indivíduos 
e oferece a educandos opções que permitem realizações pessoais em 
várias áreas do saber. 

Em 1983 Gardner revolucionou o meio científico com seu novo 
conceito de inteligência em seu livro – “A teoria das inteligências 
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múltiplas”. A visão multidimensional da inteligência segundo o 
estudioso, coloca os testes psicométricos numa posição coadjuvante no 
processo de identificação dos indivíduos superdotados. Ele ampliou a 
noção do spectrum de talentos, considerando que o tempo para 
classificar e rotular indivíduos deveria ser menor do que o destinado a 
ajudar e estimular suas competências e habilidades naturais. 

 
Com isso, Gardner tem sido um dos autores mais referidos 

dentro do campo das Altas Habilidades, pois para ele a inteligência é 
considerada um conjunto de habilidades e talentos que permitem a 
pessoa resolver problemas que são conseqüências de uma ambiente 
cultural próprio, ele diz: “Cada inteligência é um potencial intelectual 
realmente autônomo que é capaz de funcionar independentemente das 
outras”. 

 
Sendo assim é importante destacar que assim como no estudo 

das Inteligências Múltiplas, existem também indivíduos que possuem 
altas habilidades tão diferentes entre si como uma criança “normal” 
pode ser de outra. Uns serão ótimos em cálculos matemáticos, outros 
saberão escrever bem e outros podem demonstrar habilidades 
extraordinárias no esporte ou no relacionamento, destacando-se logo 
como líderes. Superdotado não é sinônimo apenas de uma inteligência 
hipertrofiada, os superdotados, para se realizarem, precisam ser 
motivados e educados de modo conveniente como qualquer um.  
 
Capítulo 4 Capítulo 4 Capítulo 4 Capítulo 4 ––––    Considerações FinaiConsiderações FinaiConsiderações FinaiConsiderações Finaissss    
    

A contribuição teórica de Gardner acerca das Inteligências 
Múltiplas vem reforçar as afirmações dos Princípios Filosóficos da 
Educação Inclusiva no Brasil, na qual se afirma que todas as crianças, 
independente de sua etnia e de qualquer implicação no que tange ao 
seu processo de desenvolvimento físico ou mental,  é capaz de 
desenvolver um potencial cognitivo inato, superando todas as barreiras 
biológicas e sociais, em direção ao seu crescimento, à sua socialização, 
ao seu ajustamento intrapessoal e interpessoal, além de sua autonomia 
social. 

 
Os referidos estudos reforçam a identificação dos alunos com 

altas habilidades, que também são portadores de necessidades 
educacionais especiais. 
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Vale salientar que, a referência aos alunos superdotados não 
deve ser focalizadas como se os mesmos fossem especiais, elitizando o 
tratamento pessoal que é dado aos mesmos, mas que, para efeito de 
inclusão escolar, o que deve ser visto são as adaptações curriculares 
diferenciadas como facilitadores do processo ensino-aprendizagem, 
tanto para os que apresentam dificuldades de aprendizagem, quanto 
aos que apresentam facilidades para a aquisição de conhecimentos. O 
tratamento que é dado ao sujeito não deve ser discriminatório, mas 
sim, deve-se considerar as estratégias de ensino aplicado aos mesmos 
que deve ser diferenciado. 

Os estudos aqui concluídos não se encerram nesse trabalho, mas 
devem ser visto como uma contribuição para o prosseguimento das 
análises teóricas que visam não somente identificar, mas como 
relacionar contribuições científicas que facilitam o tratamento das 
crianças portadoras de necessidades educacionais especiais, nessa 
mesma perspectiva fenomenológica, entendendo que as mesmas 
possuem potencial inato que impulsionam o seu desenvolvimento, 
focalizando o sujeito potente,  evitando-se assim a etiquetagem de 
deficientes mentais ou superdotados. 
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