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RESUMO 

 
 

As pessoas com Altas Habilidades ou Superdotação são consideradas público 

alvo da educação especial. Este termo é utilizado pela Legislação Brasileira para 

se referir aos indivíduos dotados de talentos especiais, de capacidade para o 

desempenho de uma ou mais atividades de forma criativa e persistente. Contudo, 

será que os indivíduos considerados superdotados se veem como tal? Qual é a 

percepção que têm de suas capacidades e habilidades? O fato de se perceber ou 

não como tal traz alterações no rendimento e vida destes sujeitos? Este trabalho 

busca identificar e analisar a percepção que os jovens têm do fato de serem 

superdotados. O trabalho realizado consistiu em um estudo realizado através de 

uma pesquisa de campo, desenvolvida no Instituto Vital Brazil, entrevistando e 

observando jovens de 16 a 18 anos participantes do projeto “Jovens Cientistas”. 

Trata-se de uma pesquisa-qualitativa em que os sujeitos, que foram previamente 

identificados, foram entrevistados e observados visando conhecer que aspectos 

foram fundamentais para seu desenvolvimento. O levantamento bibliográfico e a 

fundamentação teórica a respeito da temática das Altas Habilidades ou 

Superdotação orientam o estudo e servem de base para a análise e reflexão dos 

dados encontrados. Os resultados obtidos apontam para os benefícios da 

identificação e encaminhamento para orientação e possibilidades de intervenção 

e participação em projetos e atividades, atendimento, para o sujeito com Altas 

Habilidades ou Superdotação, que em grande maioria não se percebe como 

superdotado. Ser identificado e encaminhado para a participação em um Projeto 

de intervenção apropriado para superdotados trouxe a estes indivíduos uma nova 

perspectiva de vida e construção de identidade. Atendendo às regulamentações 

deste Mestrado, faz parte do objetivo a produção de um vídeo-aula, para 

conscientização e informação sobre as Altas Habilidades ou Superdotação. 

 

Palavras-chave: Altas Habilidades; Superdotação; Jovens; Inclusão; Educação 

Especial. 
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ABSTRACT 
 

 People with High Skills or Giftedness are considered public audience of 

special education. This term is used by Brazilian legislation to talk about these 

kind of people with special talents, and that are able to deal with one or more 

activities creative and persistently. However, do these individuals, considered 

gifted, see themselves as they really are? What is their perception of their skills 

and abilities? The fact to realize how such things change these people’s 

achievement and life? This essay’s aim is to identify and analyze the perception 

that young people have about the way they are, in this case gifted students. The 

research consisted of a study by a field research developed at the Institute Vital 

Brazil, interviewing and observing young people from 16 to 18 that participated in 

the project “Jovens Cientistas”. In methodological terms, it is a qualitative - 

research in which individuals were previously identified,  interviewed and observed 

aiming to know what aspects were  the key to their development. The literature 

and the theoretical basis of the theme High Skills or Giftedness guide the study 

and form the basis for the analysis and reflection of the information found. The 

results point to the benefits of identification and referral for counseling and 

intervention possibilities and participation in projects and activities for individuals 

with highly talented or gifted students. Be identified and referred for participation in 

an appropriate intervention project for gifted brought these individuals a new 

perspective on life and identity construction. In view of the regulations of this 

Master, it is part of the goal of producing a video lesson for awareness and 

information about the High Skills or Giftedness . 

 

 

Key words: High Skills; Gifted students; Young; Special education; Inclusion 
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INTRODUÇÃO 
 

Esta dissertação apresenta o trabalho desenvolvido no curso de Mestrado 

Profissional em Diversidade e Inclusão, da Universidade Federal Fluminense. 

Trata-se do trabalho teórico e de pesquisa de campo com objetivo de conhecer 

como se reconhecem e percebem os jovens com Altas Habilidades ou 

Superdotação e que importância tem este reconhecimento para sua formação e 

desenvolvimento. 

 O interesse pela temática surgiu no cotidiano profissional da autora, 

atuando no campo da pedagogia e psicopedagogia, e constatando que as 

dificuldades de aprendizagem são bastante salientadas, o que não acontece com 

as grandes habilidades e capacidades dos alunos. A partir de então, um olhar 

crítico e curioso observa não somente as dificuldades dos alunos, mas 

principalmente as suas habilidades o que marca a sistematização de estudo que 

se consolida nesta dissertação intitulada Autopercepção e intervenção: Um olhar 

sobre os jovens com Altas Habilidades ou Superdotação. 

A organização e desenvolvimento deste estudo é retratada iniciando pela 

conceituação do que é Altas Habilidades ou Superdotação. Dando continuidade 

foram apresentados alguns conceitos de inteligência, algo relevante para o 

entendimento do público alvo pesquisado.  

Prosseguindo o trabalho é focalizada a temática dos jovens adolescentes, 

e a formação da identidade, autoestima, autoconceito e autopercepção. O 

desenvolvimento do estudo se apresenta com o trabalho de campo realizado junto 

ao Projeto “Jovens Cientistas” do Instituto Vital Brazil. Foi possível conhecer 

adolescentes identificados como superdotados, assim como construir um vínculo 

com os mesmos e realizar as observações e entrevistas no campo de estudo.  

O trabalho realizado em campo constou de observação e entrevistas, 

visando mapear o perfil dos jovens, os impactos do projeto “Jovens Cientistas” 

sobre eles e através deste mecanismo desenhou a autopercepção dos jovens, 

especialmente o que se refere a suas habilidades e capacidades. 

Uma vez realizada e definida a sondagem buscamos justificar possíveis 

respostas e descobrir novos rumos que apontam para o desenvolvimento e 

aprimoramento do trabalho com os especiais jovens adolescentes com altas 

habilidades. 
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1. O QUE É SER SUPERDOTADO? 
 
 
1.1 Definindo Altas Habilidades ou Superdotação 

 

Os alunos com Altas Habilidades ou Superdotação fazem parte do 

segmento incluído na categoria das necessidades educativas especiais, grupo 

que tem direito a auxílio para o desenvolvimento das suas capacidades.  

A Associação Brasileira para Altas Habilidades e Superdotação inclui neste 

grupo indivíduos com capacidade superior para o desempenho de uma 

determinada atividade quando comparados ao da média, aliado à criatividade e 

ao envolvimento persistente com o que se gosta de fazer. 

As Altas Habilidades podem manifestar-se nas mais diversas áreas, tais 

como a área acadêmica, a psicomotora, a intelectual e a artística. Ter altas 

habilidades não significa que o indivíduo seja desprovido de conflitos, pode até 

mesmo tê-los exacerbados, não tendo a princípio maturidade e possibilidade de 

canalizar de forma positiva suas capacidades. Habilidades não desenvolvidas ou 

mal canalizadas podem levar a conflitos e alterações de comportamento, e até 

mesmo a serem utilizadas de forma prejudicial ao próprio sujeito ou à sociedade. 

O artigo 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL, 

1960) afirma que “a educação é dever da família e do Estado, inspirada nos 

princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o 

pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho”. Ainda na LDBEN (BRASIL, 1996), o artigo 59 

assegura que os alunos com necessidades educativas especiais deverão ter 

currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, 

para atender às suas necessidades; afirma ainda que aqueles que não puderem 

atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de 

suas deficiências, e os que precisarem de aceleração para concluir em menor 

tempo o programa escolar, caso dos superdotados, terão direito a terminalidade 

específica. 

Nesse trabalho, buscamos conhecer como os sujeitos identificados com 

Altas Habilidades ou Superdotação se percebem e que impactos trazem a 
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identificação e percepção destas capacidades no desenvolvimento e modos de 

vida destes sujeitos. 

Consideramos que esse estudo se justifica porque a maioria das famílias e 

os professores e a sociedade civil desconhecem o que venha a ser superdotação 

e o que fazer com os sujeitos superdotados. Além disso comumente, os sujeitos 

superdotados se veem como diferentes, mas não conseguem identificar o que 

acontece e direcionar as suas inquietações. Ter capacidades pode gerar dúvidas 

em excesso, isolamentos e dificuldades de manter relações sociais e afetivas. 

Muitos profissionais e a própria sociedade questionam o porquê e para que 

ajudar o superdotado, “ele já não é super inteligente”? Precisa de ajuda para quê? 

Este tipo de raciocínio desconhece o que muitos desses sujeitos relatam e é 

neste sentido que se justifica a importância deste conhecimento, o interesse pelo 

tema e o motivo pelo qual empreendemos um estudo no intuito de conhecer estes 

sujeitos a partir de suas próprias percepções. No trabalho opta-se por ter a 

própria fala do jovem como interesse e objeto de investigação. 

 Alguns questionamentos nortearam esta pesquisa: como os jovens 

percebem as próprias habilidades?  Que importância tem para eles receber um 

suporte e orientação? Eles se percebem como altas habilidades? Como fica a 

autoestima dos sujeitos após serem identificados? Seus olhares sobre si mesmo 

mudaram após a identificação? Quais as dificuldades que encontram? Sentem-se 

parte de um grupo? O que acham da escola? A família já os identificava como 

“diferentes”?  

Essas questões apontam para a importância de focalizar estes jovens de 

modo que sejam alcançadas suas particularidades, refletidas e propostos 

possíveis suportes, visando seu desenvolvimento global e construir subsídios e 

orientações para o trabalho com jovens superdotados. Surge, assim, o estudo: 

Autopercepção e intervenção: Um olhar sobre os jovens adolescentes com Altas 

Habilidades ou Superdotação. 

 

1.2 Altas Habilidades ou Superdotação e legislação 

A temática das Altas Habilidades ou Superdotação começou a ser discutida 

no Brasil, de forma mais clara, somente nos anos 70, através da LDB e do 

Conselho Federal de Educação. A lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
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declara no artigo 9º da Lei 5.692 de 1971 que tanto os alunos com deficiências 

físicas ou mentais, quanto os alunos superdotados deverão receber tratamento 

especial, de acordo com as normas estabelecidas pelos Conselhos de Educação. 

Logo após, nos anos de 1972, de acordo com o Parecer CFE nº 255, de 09 de 

março de 1972, o desenvolvimento dos sujeitos precisa ocorrer no ritmo de 

aprendizagem de cada indivíduo.  

Esse parecer reconhece os alunos com talentos e afirma a necessidade de 

não se “perder tempo” quando estes sujeitos estão em condições de evoluírem 

mais rapidamente em relação ao calendário escolar. O Parecer CFE nº 436, de 09 

de maio de 1972, autoriza a matrícula de alunos superdotados no ensino superior, 

caso o quadro de superdotação seja comprovado antes da inscrição nos 

vestibulares. Por outro lado, o Parecer CFE nº 681, de maio de 1973, afirma que o 

Conselho Federal de Educação irá fixar conceitos e formas para que os 

superdotados sejam analisados. Ainda em 1973, é criado o Centro Nacional de 

Educação Especial (CENESP) com o objetivo de realizar atividades para atender 

pessoas com altas habilidades e com deficiência, sendo a criação desse espaço 

significativo para que houvesse a regulamentação da educação dos alunos ditos 

excepcionais no Brasil. 

 Em agosto de 1986, a Portaria CENESP/MEC nº 69 (BRASIL, 1986) traz a 

seguinte definição de superdotados: 

  

Art. 3 (...) Superdotados: educandos que apresentam notável 

desempenho e/ou elevada potencialidade nos seguintes aspectos, 

isolados ou combinados: capacidade intelectual, aptidão 

académica, pensamento criador, capacidade de liderança, talento 

especial para artes, habilidades psicomotoras, necessitando 

atendimento educacional especializado. 

 

Estabelecida uma definição do que seria Altas Habilidades ou 

Superdotação, o Parecer CFE nº 711/87, de 02 de setembro de 1987, vem 

explicar as linhas de ações do atendimento ao sujeito em questão, tais como: 

conceito e formas de apurar a superdotação, descentralização de competência 

para declarar a superdotação, procedimentos de identificação, modalidades de 

atendimento, formação de recursos humanos, estudos e pesquisas, Constituição, 

da Coordenadoria Nacional, envolvimento das Secretarias e dos Conselhos de 
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Educação e a participação dos eixos família-escola–empresa–comunidade. Este 

parecer estabelece os princípios da Educação Especial, tais como: participação, 

integração, normalização, interiorização e simplificação.  

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1996, encontra-se 

o artigo 59, assegurando que os alunos com necessidades educativas especiais 

deverão ter currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 

específicos, para atender às suas necessidades; afirma ainda que aqueles que 

não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em 

virtude de suas deficiências, e os que precisarem de aceleração para concluir em 

menor tempo o programa escolar, caso dos superdotados, terão direito a 

terminalidade específica. Segundo a LDB, entende-se como “terminalidade 

específica” uma modalidade de certificação de conclusão de escolaridade usada 

para legitimar a conclusão do ensino fundamental.   8325 191057  

O Plano Nacional de Educação (PNE), no ano de 2001, propõe a 

implantação gradativa dos programas de atendimento aos alunos com altas 

habilidades nas áreas artística, intelectual ou psicomotora e, em 2008, 

complementa esta informação através do documento de Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), que 

define os sujeitos com altas habilidades/superdotação como público para o 

atendimento educacional especializado em todas as etapas e modalidades da 

educação.  

A Resolução nº 4/2009 afirma, no artigo 04 inciso III, que os alunos com 

altas habilidades/superdotação são aqueles que apresentam um potencial 

elevado e grande envolvimento com as áreas do conhecimento humano, isoladas 

ou combinadas: intelectual, liderança, psicomotora, artes e criatividade. 

Os aspectos de apoio das leis em relação às Altas Habilidades ou 

Superdotação nos remete também à Associação Brasileira para Altas Habilidades 

e Superdotação, que conceitua essas pessoas como aquelas que possuem 

talentos especiais. O talento é entendido como a capacidade para o desempenho 

superior ao da média comparável, aliado à criatividade e ao envolvimento 

persistente com o que se gosta de fazer. Talento este que pode se manifestar nas 

áreas acadêmica, psicomotora, intelectual, de lideranças, artísticas, entre outras, 

de modo isolado ou combinado. 
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1.3 Conceituando inteligência 

O conceito de Altas Habilidades ou Superdotação nem sempre apareceu 

na literatura com esta titulação e nomenclatura. Ao fazer uma revisão bibliográfica 

sobre o tema, vê-se que, em diferentes momentos, outros termos foram utilizados 

para se dirigir e investigar estas capacidades e habilidades, que desde muito 

tempo despertam curiosidades no ser humano. Assim, capacidades cognitivas, 

habilidades, inteligência, talentos foram apenas algumas das nomenclaturas que 

atravessaram o estudo desta temática. 

Um dos fatores que integra a compreensão das Altas Habilidades ou 

Superdotação é o conceito de inteligência. Contudo, entende-se que este conceito 

vai muito além do conceito de QI (quoeficiente de inteligência), estando 

relacionado a uma visão ampla de cada indivíduo.  

 

A inteligência é a solução de um problema novo para o indivíduo. 
É a coordenação dos meios para atingir um certo fim,  que não é 
acessível de maneira imediata: enquanto o pensamento é a 
inteligência interiorizada e se apoiando não mais sobre a ação 
direta, mas sobre um simbolismo, sobre a evocação simbólica 
pela linguagem, pelas imagens mentais, etc. (PIAGET, 1983, 
p.216).  

 

 Os seres humanos possuem a capacidade de pensar, memorizar, projetar 

o futuro e resolver os próprios problemas. Pensam sobre si mesmos e tornam-se 

objeto da sua própria investigação. Toda esta capacidade sempre foi objeto de 

estudos de muitos pesquisadores, cientistas, filósofos e psicólogos (FURTADO et 

al., 2009). 

 A inteligência é um tema com muitos mitos e crenças, vale ressaltar que 

somente recentemente a neurociência descobriu os fatores cerebrais ligados à 

memória e ao processo de decisão, apenas na passagem do século XX para o 

XXI encontram-se elementos necessários para compreender o que é a 

inteligência (FURTADO et al., 2009). 

 Por ser estudada por muitos autores, a temática da inteligência possui 

diferentes concepções. A partir das pesquisas realizadas foi possível verificar que 

antigamente alguns psicólogos consideravam que um indivíduo era inteligente na 

medida em que fosse capaz de ter um pensamento abstrato. Para outros, a 
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inteligência era a capacidade de se adaptar ao ambiente ou a capacidade de se 

adaptar a situações relativamente novas, ou, ainda, a capacidade de aquisição de 

novos conhecimentos. Entre as teorias de inteligência pode-se dizer que de um 

lado haviam as que postulavam a existência de uma inteligência geral, as que 

postulavam a existência de várias faculdades diferenciadas e as que defendiam a 

existência de múltiplas aptidões independentes (FURTADO et al., 2009). 

 A abordagem da psicologia diferencial afirmava que medíamos a 

inteligência das pessoas pela capacidade de verbalizar ideias, compreender 

instruções, perceber a organização do espaço, resolver problemas, se adaptar a 

novas situações e comportar-se criativamente diante de uma situação. Assim, a 

inteligência seria um composto de habilidades e poderia ser medida pelos testes 

(FURTADO et al., 2009). 

 Alfred Binet criou, em 1904, na França, os primeiros testes de inteligência, 

que tinham a função de verificar os progressos das crianças deficientes do ponto 

de vista intelectual. Binet partiu daquilo que as crianças poderiam realizar em 

cada idade. Esse teste permitia avaliar se o desenvolvimento da criança estava 

ou não de acordo com a sua idade. 

 

Vários itens ou problemas eram colocados para as crianças, e, se, 
a maioria delas em determinada idade conseguisse realizá-los, 
enquanto a maioria das crianças de uma faixa etária inferior não 
conseguisse, esses itens eram considerados como 
discriminatórios, isto é, caracterizava-se a realização normal de 
crianças daquela idade. (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 2014, 
p.153) 

 

 É pelo Quociente Intelectual (QI) que se apresenta o resultado de grande 

parte dos testes de inteligência. Esse resultado decorre ao se relacionar a idade 

da criança com o desempenho da mesma nas testagens.  

 Porém, muito se tem questionado a respeito dos testes de inteligência e a 

abordagem dinâmica da psicologia tem sido um desses questionadores, pois a 

mesma afirma que os dados obtidos a partir dos testes não são formas de medir a 

inteligência, mas da eficiência intelectual do indivíduo. A inteligência passa então 
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a ser um adjetivo que qualifica a produção cognitiva e intelectual do ser humano. 

Nessa abordagem o indivíduo é visto de forma global, então um baixo resultado 

nos testes de inteligência não significa que a pessoa é pouco ou menos 

inteligente, e sim indica que, naquele determinado momento, o indivíduo avaliado 

pode estar passando por alguma situação ou conflito a nível psicológico que vem 

prejudicando o seu desenvolvimento e desempenho nas atividades executadas e 

resultando na diminuição da produção intelectual. Nesta abordagem os testes não 

são essenciais e, em alguns momentos, são dispensáveis, uma vez que os 

mesmos passam a ser instrumentos complementares de avaliação das 

dificuldades, sendo um meio para se iniciar um trabalho de recuperação do 

indivíduo e não um fim para classificar e rotular. A inteligência não tem lugar 

de destaque, mas passa a ser pensada como uma capacidade cognitiva e 

intelectual que integra globalmente o ser humano (FURTADO et al., 2009). 

Na abordagem dinâmica "supõe-se que, quando o indivíduo está bem do 

ponto de vista psicológico, conseguindo lidar adequadamente com os seus 

conflitos, tem condições para enfrentar o mundo e realizar atos "inteligentes", 

sendo criativo e verbalizando bem as suas idéias (FURTADO et al., 2009). 

 Durante anos, alguns pesquisadores - estudando os conhecimentos sobre 

a “excelência” humana, constataram que pessoas com QI alto não 

necessariamente eram bem-sucedidas no trabalho, enquanto que outras, com QI 

moderado, se saíam extremamente bem; ou seja, o que importava era um tipo 

inteiramente diferente de competência que resultou em outras aptidões e, 

principalmente, na chamada inteligência emocional, que descreve a habilidade de 

reconhecer os próprios sentimentos e os dos outros, assim como a capacidade de 

lidar com eles. 

 

Apesar de reconhecer que existem diferentes caminhos e aptidões (como a 

técnica) que levam o sujeito ao sucesso vital, percebe-se que a competência 

emocional se destaca em qualquer campo da vida. Segundo GOLEMAN,1995, as 

pessoas com controle emocional desenvolvido podem sentir-se mais satisfeitas, 

dominando hábitos que instigam a produtividade; por outro lado, as pessoas que 

não possuem controle emocional, nem sempre conseguem se concentrar no 

trabalho ou pensar com clareza. 
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 De acordo com MUNIZ et al., 2007, a “Inteligência Emocional” consiste na 

capacidade do indivíduo em perceber, nomear, administrar e compreender a 

emoção em si e nos outros, para utilizá-la de forma a favorecer sua adaptação no 

meio em que vive. O controle emocional é uma das características salientes de 

pessoas que possuem alta inteligência emocional. Relacionado a isso, está sendo 

estudado se tal inteligência contribui para que os indivíduos possam lidar melhor 

com o estresse.  

O QI e a inteligência emocional devem ser analisados como capacidades 

independentes e distintas, mas não opostas. Observa-se, assim, que existe uma 

correlação entre QI e inteligência emocional, apesar da distinção entre ambas as 

aptidões. Os conhecimentos técnicos especializados são fundamentais, sendo o 

recurso que nos possibilita realizar um determinado trabalho, porém o 

desenvolvimento de habilidades emocionais é o que dará sustentabilidade dessas 

relações de trabalho ao longo do tempo. (GOLEMAN,1995) 

Entre tantos conceitos relacionados à temática da inteligência, há também 

as contribuições de Pierre Lévy. O autor traz o conceito de “Inteligência Coletiva”, 

sendo que esta se distribui entre todos os indivíduos, não estando restrita para 

poucos privilegiados. Segundo Lévy (2003) o saber está na humanidade e todos 

os indivíduos podem oferecer conhecimento; não há ninguém que seja nulo nesse 

contexto. Por essa razão, o autor afirma que a inteligência coletiva deve ser 

incessantemente valorizada. Deve-se procurar encontrar o contexto em que o 

saber do indivíduo pode ser considerado valioso e importante para o 

desenvolvimento de um determinado grupo.  

Pierre Levy concentrou suas pesquisas na área cibernética e da 

inteligência artificial. O autor estuda o papel das tecnologias na esfera da 

comunicação e o modo como as mesmas influenciam na evolução da cultura. 

Lévy trabalha com dois conceitos importantes: inteligência coletiva e ciberespaço. 

No que tange à inteligência coletiva, defende que todos os indivíduos têm a sua 

própria inteligência acumulada em suas vivências pessoais e que devem ser 

respeitados por isso. Reitera que ela serve como um modo de interação social, 

pela capacidade de criar uma espécie de democracia em tempo real, dadas as 

constantes possibilidades de interação entre os pares.  

Em relação ao conceito de ciberespaço, salienta que muito mais que um 
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meio de comunicação ou mídia, trata-se de um espaço de reunião de uma 

infinidade de mídias e interfaces, que podem ser encontradas tanto nas mídias 

como: jornal, revista, rádio, cinema, tv, bem como mais diferentes interfaces que 

permitem a interação ao mesmo tempo ou não, como os chats, os fóruns de 

discussão, os blogs, entre outros. 

A partir desses conceitos, o ciberespaço apresenta-se como o local onde a 

inteligência coletiva se forma por conta da interação entre as pessoas que, como 

sujeitos individuais que são, promovem o intercâmbio de ideias por meio de 

comunidades virtuais, cujo objetivo maior está em promover amplas conexões 

entre seus participantes.  

O que resulta disso é a transmissão e a construção de ideias que acabam 

por criar o conceito de cibercultura, sendo este um movimento social e cultural 

que estabelece uma relação nova com o conhecimento e o saber, ou seja, 

apresenta novas formas e possibilidades de se aprender e ensinar, retirando-as 

dos campos comuns da realidade. E é nesse espaço que ocorre a interação, de 

modo que sejam possibilitadas as implicações e mudanças nos conceitos de arte, 

na organização de espaços e de territórios, e até mesmo nos limites entre o 

individual e o coletivo. 

Lévy, entendendo o ciberespaço como um fato concreto na 

contemporaneidade, prova que é possível aprender e ensinar a partir dele, ou 

seja, a interação entre os usuários desse espaço é capaz de fazer com que eles 

não só adquiram conhecimentos, como também compartilhem os mesmos. Trata-

se de uma ação recíproca que nos faz repensar os moldes atuais de educação, 

que precisa reestruturar-se para dar conta de inserir o aluno e os meios virtuais 

ou tecnológicos em sala de aula como aliados ao aprendizado. 

O autor defende que a inteligência coletiva não se limita à exposição do 

conteúdo e ao retorno disso, através de um fórum ou chat, mas, num sentido mais 

amplo, ela representa principalmente a capacidade de reconhecer o outro como 

um sujeito dotado de inteligência, como um ser que possui um conhecimento 

próprio a ser potencializado. A partir disso, os mais diferentes saberes se 

complementam e cada indivíduo envolvido nesse processo não deve discriminar 

alguém devido a sua condição social, civil, sexual, uma vez que admite seus 

conhecimentos e saberes individuais como resultado de sua formação.  

Ao se reconhecerem dessa maneira, a prática da ideia de inteligência 
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coletiva pode levar a uma melhor comunicação entre os indivíduos, bem como a 

uma maior compreensão do outro enquanto ser inteligente, porque cada um 

possui o que ele chama de savoir-faire (saber fazer): um conhecimento seu que, 

compartilhado, traria benefícios às diferentes áreas da vida humana. É uma forma 

de valorizar o outro e valorizar-se para juntos promoverem o crescimento do todo. 

A partir dos conceitos de inteligência coletiva e de ciberespaço, Pierre Lévy 

antecipa, em sua obra de 1994, muitas informações e ideias que se concretizaram 

com o tempo e com a evolução das ciências da computação e dos recursos 

tecnológicos através da informática. Ele antecipou realidades – como a dos 

cursos a distância pelos meios virtuais, dos seminários via satélite, dos chats e 

das redes sociais – que buscam promover a cada dia mais a interação entre os 

homens e, consequentemente, a troca de informações de conhecimentos. 

Para o autor, os intelectuais se reúnem a partir da mediação das 

tecnologias de informação e comunicação. A coordenação dos saberes ocorre no 

chamado ciberespaço, que é definido como algo habitado por tecnologias, 

instrumentos de infraestrutura e os saberes que os indivíduos possuem (LÉVY, 

2000). O ciberespaço permite que as pessoas estejam interligadas mesmo que 

estejam geograficamente separadas. 

A inteligência coletiva visa a tornar o saber a base principal, a infraestrutura 

das relações humanas. Ela só poderá de fato ocorrer em um determinado espaço, 

o qual Lévy (2003) nomeia como Espaço do saber. Neste, as relações humanas 

são baseadas na valorização dos sujeitos e de suas habilidades. Lévy (2003) 

aponta que esse espaço ainda é virtual.  

O homem compartilha, socializa, expressa, grita, promove, questiona tudo 

em rede e, embora esteja afastado geograficamente, suas palavras sempre 

encontram respaldos em outros olhos que, lendo sua mensagem, comungam de 

tais ideias e as compartilham. O homem não mais ficará só, ainda que longe dos 

seus, porque o ciberespaço é o seu lugar, a sua nova morada, a sua terra firme, 

ainda que virtual. 

Lévy mostrou que: as sociedades compartilham seus conhecimentos, o 

homem interage com o outro ampliando ainda mais o conceito de inteligência 

coletiva, principalmente, através da interação com o outro, seja olho no olho ou 

pelos meios digitais.  

Ao analisar os aspectos da proposta da inteligência coletiva, percebeu-se 
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que ela é uma forma de valorização das capacidades individuais, a qual se 

propõe colocar em sinergia os indivíduos, por meio da utilização das tecnologias, 

a fim de reuní-los para que compartilhem aquilo que de mais precioso possuem: a 

inteligência.  

A organização de uma sociedade mais democrática e inclusiva, na qual as 

identidades dos indivíduos são construídas no saber, permitirá a busca por uma 

real democratização da informação. Quanto à prática em inteligência coletiva, a 

atual preocupação de Lévy é a representação e organização da inteligência 

coletiva nos ambientes digitais. 

Outro autor que questiona a inteligência como algo único e medido por um 

teste é Howard Gardner (1983), que acredita na existência de um amplo espectro 

de inteligências, com sete variedades-chave. 

Howard Gardner (1995) foi um dos que estudou o desenvolvimento das 

habilidades de crianças ditas normais e superdotadas, assim como também 

adultos com lesões cerebrais e pessoas ditas excepcionais, tais como “idiot-

savants” e autistas. O psicólogo acredita que o desenvolvimento cognitivo é uma 

capacidade de entender e expressar significados em vários sistemas simbólicos, 

usados em um determinado contexto cultural. Para ele, cada área ou domínio tem 

o seu sistema simbólico próprio e cada domínio é caracterizado pelo 

desenvolvimento de competências valorizadas em culturas específicas. Dessa 

forma, Gardner identificou as seguintes inteligências: linguística, musical, lógico-

matemática, espacial, cinestésica, interpessoal e intrapessoal.  

 

A teoria das inteligências múltiplas, por outro lado, pluraliza o 
conceito tradicional. Uma inteligência implica na capacidade de 
resolver problemas ou elaborar produtos que são importantes 
num determinado ambiente ou comunidade cultural. A capacidade 
de resolver problemas permite a pessoa abordar uma situação em 
que um objetivo deve ser atingido e localizar a rota adequada 
para esse objetivo. A criação de um produto cultural é crucial 
nessa função, na medida em que captura e transmite o 
conhecimento ou expressa as opiniões ou os sentimentos das 
pessoas. Os problemas a serem resolvidos variam desde teorias 
científicas até composições musicais para campanhas políticas de 
sucesso [...]. (GARDNER, 1995) 

 

Gardner (1995) afirma que todos os indivíduos, a princípio, possuem a 

habilidade de questionar e procurar respostas usando todas as inteligências, pois 

todos nós, segundo ele, geneticamente temos as habilidades básicas das 
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mesmas. Porém, essas acabam sendo desenvolvidas de acordo com as 

condições ambientais de cada um, visto que, segundo o pesquisador, alguns 

talentos só se desenvolvem porque são valorizados pelo contexto no qual o 

sujeito está inserido. 

 

 

Figura 1. Ilustração dos sete tipos de inteligência conceituados por Gardner 

 

Fonte: Internet (http://ivetecosta.com.br/as-multiplas-inteligencias) 

 

Complementando o conceito de superdotação, trazemos o pesquisador 

Joseph Renzulli, psicólogo americano que também se dedica ao estudo das 

capacidades. Ele desenvolveu o Modelo dos Três Anéis sobre a superdotação e o 

Modelo de Enriquecimento Escolar, também voltado para alunos com 

comportamentos superdotados. A contribuição deste estudioso para a área das 

altas habilidades e superdotação é de grande importância para que se possa 

compreender melhor esta temática. 

O comportamento superdotado consiste nos comportamentos que 
refletem uma interação entre três grupamentos básicos dos traços 
humanos - sendo esses grupamentos: habilidades gerais e/ou 
específicas acima da média, elevados níveis de comprometimento 
com a tarefa e elevados níveis de criatividade. As crianças 
superdotadas e talentosas são aquelas que possuem ou são 
capazes de desenvolver este conjunto de traços e que os aplicam 
a qualquer área potencialmente valiosa do desempenho humano. 
(RENZULLI, 1986) 
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A citação acima fala do Modelo dos Três Anéis que caracteriza o 

comportamento de superdotação a partir de três questões: grande 

comprometimento com a tarefa realizada, alto nível de criatividade e as 

habilidades gerais acima da média que um indivíduo possui. O autor afirma que 

tais comportamentos são influenciados tanto pelo ambiente quanto por fatores de 

personalidade de cada um (RENZULLI e REIS, 2009).  

 

Figura 2. Ilustração da Teoria dos Três Anéis de Renzulli 

 

Fonte: Internet (www.artificios.ufpa.br/Artigos/a%20silvio%20santos.pdf) 

 

Em seus estudos mais atuais, Renzulli se refere a alguns componentes não 

cognitivos que contribuem para a melhor compreensão dos conceitos de altas 

habilidades e superdotação e dá dicas sobre as maneiras como um indivíduo 

pode transformar o seu talento em uma ação construtiva. Os seis principais 

fatores aos quais o autor se refere são: coragem, sensibilidade para as questões 

humanas, otimismo, romance com um tópico ou disciplina, visão/senso de destino 

e energia física/mental. 

A partir das teorias acerca da temática da inteligência, podemos colher 

muitas contribuições para uma educação inclusiva e para o trabalho de 

desenvolvimento dos talentos dos jovens superdotados. Visto que, para identificar 



 

25 

 

um sujeito como superdotado, faz-se necessária uma avaliação pautada nas 

diversas habilidades humanas, uma prática de ensino voltada para cada área do 

saber e um ambiente escolar amplo e mais variado.  

Antunes (2008) afirma que a identificação dos alunos superdotados requer 

uma sensibilidade e um conhecimento das suas características e comportamentos 

e deve considerar duas etapas: a sinalização e a avaliação. Família e escola 

assumem grande responsabilidade na fase de sinalização. O professor, na sala 

de aula, pode perceber que o desempenho ou o comportamento de determinado 

aluno se destaca. Porém, é importante uma atenção especial frente aos grupos 

de alunos onde os comportamentos superdotados encontram-se mascarados por 

questões pessoais ou sociais. É válido ressaltar que, em alguns contextos 

educativos, existem sujeitos superdotados que não sentem apreço pelos seus 

talentos, deixando evidente baixa motivação para apostar na excelência 

acadêmica. Não é raro encontrar alunos com superdotação com baixo 

desempenho escolar devido a problemas de motivação, alunos superdotados 

oriundos de diferentes culturas e de um grupo social marginalizado ou até mesmo 

alunos superdotados com dificuldades de aprendizagem, que pode ou não estar 

associada ao conceito de dupla excepcionalidade. 

A partir da identificação do jovem superdotado, o paradigma da 

homogeneidade deve ser modificado, iniciando-se pela família e chegando até a 

escola e aos outros contextos no qual o indivíduo está inserido. Em casa, é de 

suma importância que a família aceite as singularidades do seu filho e ajude-o a 

aceitar a si próprio. Um indivíduo com a auto estima fortalecida se sente mais 

confiante e isso reflete no seu desenvolvimento global e inserção social. O papel 

da escola é incluir o aluno de modo que o mesmo se sinta parte de um grupo e, 

ao mesmo tempo, tenha as suas particularidades respeitadas, através de um 

plano de ensino individualizado. Faz-se necessária uma política de organização 

com o intuito de buscar uma educação integrada, reabilitações comunitárias e um 

permanente apoio financeiro que impulsione a igualdade de acessos para todos 

aqueles com necessidades educacionais e especiais como pares de uma 

estratégia nacional que objetive o acesso de todos à educação. 

 

2.  A FORMAÇÃO DOS JOVENS ADOLESCENTES 
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 2.1 Adolescência, juventude e identidade 

 A temática da juventude e da adolescência vem sendo estudada por 

diversos autores da atualidade. Os conceitos de adolescência e juventude 

correspondem a uma construção social, histórica e cultural. Numa vertente mais 

psicológica representa uma etapa da vida do homem. Numa vertente mais 

sociológica representa um segmento da população ou grupo com características 

segundo os espaços onde se encontrar e vai se modificando. Entende-se tais 

períodos como de suma importância para o sujeito, que não se resume a um 

período de transição, sendo, porém, um momento de escolhas, de formação 

moral e de construção da identidade de cada indivíduo. Para os indivíduos com 

Altas Habilidades ou Superdotação, essa fase se torna ainda mais delicada, visto 

que o jovem com este quadro necessita reconhecer suas habilidades e a partir de 

então buscar meios de desenvolvê-las e direcioná-las. Tudo isso se relaciona com 

o meio social no qual o sujeito se desenvolve e com a qualidade das trocas que 

este viabiliza. 

Com base no livro Psicologia do desenvolvimento, de Rappaport et al. 

(1982) podemos’ afirmar que a adolescência geralmente se inicia entre os 13 e 15 

anos. É o período no qual há a maturação de espermatozóides vivos nos homens 

e o período inicial das primeiras menstruações, ou seja, a mulher encontra-se 

apta a engravidar.  

Em nossa sociedade no período da adolescência, o indivíduo começa a ser 

mais cobrado pela sociedade em relação aos seus estudos e futuro profissional, o 

tratando-se de um período de preparação do sujeito até que o mesmo se torne 

adulto e seja um produtor. Porém, segundo Rappaport (1982), pode-se dizer que 

o adolescente passa por uma ambiguidade em relação às ideologias sociais. Visto 

que, por exemplo, no Brasil, um adolescente com 14 anos, se houver autorização 

judicial, pode casar e construir uma família, mas antes dos 18 anos o jovem não 

tem permissão para dirigir e antes dos 21 anos não pode fazer compras através 

de um crediário, por exemplo. Em contrapartida, aos 16 anos, o mesmo pode 

votar e eleger governantes para o país.  

Durante o período da adolescência serão configuradas as identidades da 

pessoa. Segundo Erickson (1971 apud RAPPAPORT et al., 1982), essas 
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identidades são constituídas de três questões: a identidade sexual, a identidade 

profissional e a identidade ideológica. Porém, fazer essas escolhas pode gerar 

momentos de crise, visto que o adolescente precisará pensar nos prós e contras 

de cada escolha, assim como deverá ter coragem e energia para enfrentar as 

suas escolhas. É válido ressaltar que as crises passadas pelos adolescentes 

acontecem muitas vezes pela pressão do próprio ambiente no qual estão 

inseridos, pois o adolescente se vê perdido ao não encontrar o seu espaço na 

sociedade. Inclusive, os próprios pais não sabem muito bem como tratarem os 

seus filhos, uma vez que em alguns momentos referem-se aos seus como se 

fossem crianças desprotegidas e em outras ocasiões referem-se a eles como 

seres independentes que precisam dar conta de suas escolhas com 

responsabilidade.  

Ao encontrarem o que querem, muitos jovens se deparam com grandes 

obstáculos, tendo em vista que a sociedade atual não oferece condições para que 

todos possam realizar os seus projetos. Além das crises citadas anteriormente, 

existe a dimensão pessoal, na qual estão os conflitos vividos pelo adolescente 

devido à transição entre infância e vida adulta (FAVERO et al., 2007). 

Pode-se dizer que a adolescência é a fase que reflete todos os conflitos 

vividos pelo individuo durante a sua vida, dessa maneira, é necessário que as 

etapas anteriores tenham sido bem elaboradas, vividas de forma saudável, para 

que as crises sejam minimizadas durante este período de transição (FAVERO et 

al., 2007). 

Muitos adolescentes passam também por um período de luto, tendo em 

vista que as mudanças no corpo ocorrem significativamente com a etapa da 

puberdade, o sujeito se despede de seu corpo infantil e precisa se adaptar ao 

corpo de adulto que está sendo formado. Precisa-se então de certo período de 

tempo para que seja elaborado e aceito o corpo adulto. Muitas vezes o 

adolescente sente-se desajeitado, com um corpo que ainda não está 

completamente formado e sente-se no papel de dominar um corpo ao qual ainda 

não se adaptou (RAPPAPORT et al., 1982). 

Para Erikson (1971 apud Rappaport et al., 1982), a adolescência é um 

momento crítico de integração das etapas vividas anteriormente e é quando o 

indivíduo começa a ter a percepção correta do mundo e de si mesmo. Porém, é 

válido ressaltar que os indivíduos, que enquanto crianças foram criados em um 
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contexto de segurança e afeto, crescerão sentindo-se mais protegidos, o que, 

consequentemente, resultará numa adolescência mais agradável e com menos 

momentos de crise. Com a puberdade, as etapas do desenvolvimento infantil se 

encerram e o indivíduo tem a oportunidade de configurar a identidade 

propriamente dita, definindo quem ele é.  

Erikson (1971 apud Rappaport et al., 1982), afirma que a identidade se 

configura nas áreas sexual, profissional e ideológica. Segundo o autor, estando 

seguro dessas construções, o adolescente conseguirá buscar a relação com o 

outro sem contaminações. Ou seja, o outro não será visto de forma projetiva, 

como extensão do eu, mas sim como um outro com quem irá se relacionar. Dessa 

forma, ele suportará as diferenças, irá compreendê-las e respeitá-las.  

A importância da construção da identidade profissional está no fato de que 

a mesma dará ao indivíduo a capacidade de sentir-se membro ativo e produtivo 

de determinado grupo social, é isso que o configurará como um membro 

independente e co-participador da construção de bens materiais. A escolha de 

uma profissão define parte do que o sujeito é, já que, em parte, entende-se que 

somos aquilo que fazemos (FAVERO et al., 2007). 

Quando falamos de definição ideológica, nos referimos à posição que o 

indivíduo escolhe tomar em relação ao mundo. Pode estar ligado a questões 

religiosas ou políticas, por exemplo. Na fase da adolescência, o sujeito se depara 

com muitas opções em relação às questões citadas anteriormente, dessa 

maneira, primeiramente o indivíduo se sente atraído por mais de uma 

possibilidade de escolha, após essa atração por várias opções, o adolescente faz 

a escolha que mais pareça ter sentido para o mesmo, depois da escolha feita há o 

engajamento, que contribui para o indivíduo lutar e preservar nas suas escolhas.  

Segundo Knobel (1976 apud Rappaport et al., 1982), até definir suas 

escolhas, o adolescente poderá adotar diferentes identidades. Para um adulto, 

essas múltiplas identidades caracterizariam um quadro patológico, porém para um 

adolescente trata-se de algo normal desta fase da vida. Essas várias identidades 

alternam-se e coexistem no mesmo período, refletindo as seguintes questões: luta 

pela aquisição do eu, pela definição da identidade adulta que está sendo 

buscada, quanto refletem o luto pela perda da infância.  

Algo muito importante para quem está vivenciando esta etapa da vida é 

sentir-se como membro de um grupo. Para o adolescente, o grupo funciona como 
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um processo defensivo que gera segurança para o mesmo. Trata-se do local 

onde cada um se reconhece e se identifica com o outro. A dependência grupal 

reflete um pouco a transferência de parte da dependência familiar para o grupo. 

Sendo essa uma etapa intermediária para o estágio da independência. E, através 

do grupo, o adolescente vivencia na prática a experiência do bem e do mal. O 

adolescente é alguém cujas condutas serão frequentemente contraditórias, e terá 

dificuldades em perceber suas contradições, o que será facilmente percebido em 

suas tentativas de mostrar-se coerente. Porém, todo adolescente “normal” é 

contraditório (FAVERO et al., 2007). 

 

Trata-se, então, de um momento muito importante que não pode ser 

resumido a um exato período de tempo. E sim, deve ser compreendido como um 

momento no qual se vive intensamente inúmeras transformações no corpo e na 

mente que de um modo ou de outro estarão para sempre presentes ao longo da 

vida do sujeito, segundo Melucci (1992). 

Em se tratando do segmento jovens no Brasil contemporâneo estes 

aspectos podem ser acompanhados de situações e dificuldades que tornam os 

processos de formação, subjetividade e identificação ainda mais complexos. 

Estudos de autores como Lehmann (2014) e Carrano (2007) focalizam e refletem 

algumas das práticas e dinâmicas do jovem contemporâneo.    

  

2.2 A Autopercepção 

 

 A autopercepção define-se como a percepção que o próprio sujeito faz de 

si. É importante para os jovens ter consciência de seu valor enquanto pessoa, 

visto que quem possui uma boa percepção de si tem maior possibilidade de 

formar uma consciência crítica a respeito do mundo que o cerca. Para que a 

pessoa tenha formada sua autopercepção, é essencial a construção do que 

chamamos de autoconceito. Segundo Moysés (2007), o autoconceito é fruto da 

percepção que a pessoa tem de si mesma, estando sujeita a fatores externos e 

internos a própria pessoa. Ou seja, informações que o próprio sujeito vai colhendo 

com o passar do tempo,originado primeiramente de opiniões alheias juntamente 

às avaliações de si própria feita a partir de seu  desempenho, escolha, ações e 
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características pessoais formam uma estrutura cognitiva com conhecimentos 

acerca de si, formando  o que achamos de nós.  

A autoestima é definida como o sentimento de valor que temos a respeito 

da autopercepção. Trata-se de como nos vemos, do valor que nos damos a partir 

da nossa autoavaliação. O conceito de percepção vem sendo estudado por 

diferentes autores há muito tempo. 

  
Podemos concluir que estruturalmente, a percepção depende 
de práticas humanas historicamente estabelecidas que podemnão
 só alterar os sistemas de codificação usados 
no processamento da informação, mas também influenciar 
a decisão de situar os 
objetos percebidos em categorias apropriadas. 
Podemos, portanto, tratar o processo perceptual como 
similar ao pensamento gráfico: Ele possui aspectos 
que mudam com o desenvolvimento histórico. LURIA (2008, apud 
BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 2014, p. 157) 

  

A autoestima é o resultado das diferentes percepções que fazemos a 

respeito de nós próprios. O autoconceito e a autopercepção começam a ser 

construídas, de acordo com Vigotsky (1984 apud MOISÉS, 2007,p. 19), a partir da 

infância, quando a criança começa a se relacionar com o mundo externo, ou seja, 

com pessoas ou situações sociais. A construção da identidade é social e histórica, 

mediada pelos mais diferentes tipos de linguagem, está sujeita a muitas 

interpretações e reações. Por isso autoconceito e autoestima são questões que 

não podem ser tratadas de forma linear. Quando falamos da construção da 

identidade, desde que se é uma criança pequena, a principal motivação é obter 

amor e aprovação das pessoas que se considera mais próximas. Segundo 

Bettelheim (1988), elos saudáveis, quando são construídos entre pais e filhos, 

possibilitam uma identidade consistente, apta ao enfrentamento dos desafios do 

dia a dia.  

Pode-se dizer, segundo Moysés (2007), que a autoestima representa o 

nível de satisfação que a pessoa sente quando se confronta com seu 

autoconceito. O autoconceito possui múltiplas possibilidades, podendo se 

relacionar a diversas características que compõem um ser humano. Porém, na 

maioria das vezes, a escola dá maior importância ao autoconceito acadêmico, o 

que faz com que a escola deixe de enxergar o seu aluno como um indivíduo que 

possui sua própria história, meio social e cultura que influenciam diretamente no 
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modo de ser do indivíduo em questão.  

Cada sujeito possui um leque de características que podem e devem ser 

estimuladas e valorizadas para além do ângulo acadêmico, porém o que a escola 

faz é focar somente no rendimento acadêmico, sem olhar para os outros pontos 

que podem estar destacados em determinada pessoa. Se a escola passa a 

valorizar o aluno como um todo, percebendo suas aptidões no esporte, na arte, na 

comunicação, na inteligência emocional, entre outros, faz com que esse aluno se 

sinta mais seguro e com a autoestima fortalecida, contribuindo assim para que 

este indivíduo tenha mais possibilidades de melhorar nas esferas onde o mesmo 

não possui tanta aptidão.   

Segundo Moysés (2007), os alunos familiarizados com o sucesso 

assumem seus próprios desempenhos e aceitam as responsabilidades pelos 

próprios fracassos. À medida que eles confiam no poder de controlar seus 

próprios destinos, dão mais valor a aprendizagem e envidam maiores 

esforços nos estudos, ou seja, estão mais propícios ao êxito e sabem encarar 

melhor a frustração de um fracasso, vendo-o de forma construtiva.  

O sucesso faz aumentar a confiança, e esta acaba favorecendo a obtenção 

daquele. Porém, quando determinado aluno é rotulado apenas como um 

“fracassado”, o mesmo passa a se ver como alguém sem capacidade, de forma 

que não acredita nem mesmo que é capaz de melhorar ou superar os próprios 

obstáculos.   

A baixa autoestima faz com que os alunos procurem saídas para minimizar 

seu sofrimento, como afirma Covington e Beery (1976). Os mesmos passam a ter 

atitudes defensivas e tomadas de ansiedade que não permitem que o sujeito em 

questão veja a situação na qual está inserido com clareza. O aluno passa a se 

convencer que é incapaz e, se vendo dessa forma, não vê mais sentido em se 

esforçar, se sente inútil.  

Uma das saídas encontradas pelos alunos tomados pelo desânimo é o 

abandono dos estudos, pois muitas vezes o indivíduo se vê como 

intelectualmente incapaz. O que acontece é que o aluno vivencia um mau 

desempenho escolar, passa a acreditar que é incapaz e como solução desse 

problema decide abandonar os estudos. Como afirma Hamacheck (1979, 

p.180), “a grande maioria se evade porque simplesmente não consegue mais 

tolerar novos fracassos e sentimentos incomensuráveis de baixa auto-estima e 
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de autodesvalorização”.   

Outra saída muito comum encontrada pelos alunos que se sentem 

desvalorizados e sem espaço em seu ambiente escolar é o caminho do crime e 

da violência. Temática essa que vem preocupando significativamente os 

estudiosos da juventude. Visto que é nesta fase que a identidade do futuro adulto 

está sendo formada. Se continuarmos a rotular os jovens como aqueles que “não 

querem estudar”, “não se interessam em nada”, “não tem mais jeito”, entre outras 

rotulações, a cada dia mais jovens estarão encontrando meios “mais fáceis” de 

sentirem-se valorizados.   

Para Kaplan (1975), a criminalidade passa então a ser um meio pelo qual 

os jovens conseguem aumentar sua autoestima, pois sentem-se úteis e 

pertencentes a um grupo. Além de encontrarem no contexto da criminalidade 

formas de serem recompensados, seja pelo dinheiro ou pelo status que os 

mesmos passam a ter dentro de suas comunidades. A baixa autoestima pode se 

tornar uma força poderosa na personalidade do jovem. Marcada pela raiva e pela 

hostilidade, se transforma, resultando num indivíduo que se sente desvalorizado. 

A escola pode descobrir capacidades não valorizadas no ambiente escolar 

e aproveitá-las ou prestar apoio direto e específico no trato com habilidades que 

ainda não são dominadas, ou seja, é preciso incentivar e valorizar saberes não-

acadêmicos e ao mesmo tempo oferecer condições para que os indivíduos 

superem suas dificuldades e elevem seu rendimento escolar.   

Faz-se necessário que a escola respeite as diferenças individuais, 

considere a pessoa do aluno, compreenda as suas peculiaridades e trabalhe de 

modo a tirar de cada aluno o seu melhor. O educador deve demonstrar que confia 

no potencial do sujeito em questão, mobilizando esforços para oferecer-lhe a 

oportunidade de se desenvolver. Importante é formar no sujeito a autopercepção 

de que é capaz, de que pode ir além e superar as barreiras impostas por ele 

mesmo, pela escola e pela sociedade.   
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3. OBJETIVOS 

 
 
3.1  Objetivo geral 

 

 Conhecer como os sujeitos, identificados com Altas Habilidades ou 

Superdotação, se percebem e quais impactos estão atrelados à 

identificação e percepção destas capacidades. 

 Atendendo às regulamentações do Mestrado Profissional, faz parte 

do objetivo a produção de módulo / curso sobre a temática. Esse módulo 

constará de um vídeo-aula, com objetivo de conscientização e informação 

sobre a temática das Altas Habilidades ou Superdotação. 

 

 

3.2  Objetivos específicos 

 

  Identificar aspectos do comportamento e percepção de sujeitos 

superdotados. 

  Avaliar o impacto da percepção da identificação como superdotado na vida 

dos sujeitos. 

 Identificar práticas que possam contribuir para o desenvolvimento de 

alunos com altas habilidades ou superdotação. 

  Montagem e edição de produto derivado que se constitui um vídeo aula 

sobre Altas Habilidades ou Superdotação. 

 

 

 

 

 

 

 
4. MATERIAL E MÉTODOS 
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1ª Etapa: Inserção no campo realizada no Instituto Vital Brazil em Niterói, 

Rio de Janeiro. 

2ª Etapa: Observação realizada em ambiente de atividades programadas 

desenvolvidas por sujeitos previamente identificados como superdotados.  

O campo de trabalho está circunscrito no projeto “Jovens Cientistas”. 

3ª Etapa: Entrevistas com jovens identificados, participantes do projeto. 

4ª Etapa: Organização e análise dos resultados obtidos. 

 

O estudo se caracteriza como uma pesquisa qualitativa (STRAUSS e 

CORBIN,1990) e os resultados alcançados tem um tratamento qualitativo e para 

leitura e compreensão. Somado a isto as questões pesquisadas tem como 

respostas as informações encontradas na própria realidade, a partir do olhar 

sensível do pesquisador para as situações e experiências (ESTEBAN, 2010), 

aonde o pesquisador é um importante instrumento de interação com a realidade 

analisada para compreensão das experiências, significados e visões de mundo 

dos sujeitos pesquisados. 

O público alvo deste estudo são os jovens alunos entre, 15 e 18 anos, 

identificados como superdotados e participantes do projeto “Jovens Cientistas” 

realizado no Instituto Vital Brazil. 

Para a concretização desta pesquisa foi necessário traçar algumas etapas. 

Primeiramente houve a inserção no Instituto Vital Brazil, nas atividades do projeto 

Jovens Cientistas. Através desta inserção foi possível a ambientação no campo e 

construção de uma relação de confiança entre pesquisadora e os sujeitos 

pesquisados. A partir da construção do vínculo foi iniciada a fase das entrevistas, 

que a princípio ocorreram a partir de conversas informais. Posteriormente, com o 

consentimento dos jovens participantes, foi dado início ao momento da entrevistas 

com perguntas pré definidas. Ao fim das atividades a serem observadas e da 

inserção no campo foi possível a organização e análise dos dados obtidos 

durante a pesquisa. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O estudo Autopercepção e Intervenção: Um olhar sobre os jovens 

adolescentes com Altas Habilidades ou Superdotação possui natureza 

exploratória e acontece dentro do Projeto Jovens Cientistas, do Instituto Vital 

Brazil. Trata-se de um projeto de iniciação científica com o objetivo de melhorar o 

ensino de ciências pela estimulação de novos talentos de alunos da escola 

pública. O projeto de iniciação científica e tecnológica é desenvolvido em uma 

parceria entre o Instituto Vital Brazil, a UFF e o Governo do Estado. O Programa 

de Atendimento a Alunos com Altas Habilidades ou Superdotação, da 

Universidade Federal Fluminense, e o programa de pós-graduação em Biologia, 

da mesma instituição, agregam este projeto, que possui o apoio do governo 

através das bolsas de iniciação científica.  

A escolha do local para a pesquisa se deu pelo fato de se tratar de um 

projeto no qual os jovens que foram previamente identificados com Altas 

Habilidades ou Superdotação, visto que o objetivo deste estudo não é identificá-

los e sim falar a respeito dos indivíduos que já tem o diagnóstico. Além disso, por 

ser um projeto com vínculo com a Universidade Federal Fluminense houve maior 

facilidade de acesso e apoio em relação à pesquisa.  

O Instituto Vital Brazil fica localizado no município de Niterói, no estado do 

Rio de Janeiro e é um dos mais importantes laboratórios oficiais existentes no 

Brasil, que atende a todo o setor público, com a produção de soros e 

medicamentos de uso humano e realiza estudos e pesquisas no campo 

farmacêutico, biológico, econômico e social.   

Os alunos participantes são jovens cursando o Ensino Médio em escolas 

públicas situadas ao entorno do Instituto Vital Brazil, com baixa renda e que 

possuam indicadores de altas habilidades ou superdotação. Vale ressaltar a 

carência de recursos existente nas escolas estaduais, inclusive a falta de 

professores, o que contribui para o baixo desempenho e para a falta de motivação 

dos alunos em relação aos estudos. 
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 Esse estudo revelou que algumas pessoas com Altas Habilidades ou 

superdotação possuem dificuldades em inteligência emocional, o que contribui 

para problemas de relacionamento, ansiedade e insegurança. A pesquisa mostrou 

as seguintes questões emocionais dos jovens supracitados: Distorção da 

autopercepção, vergonha por se destacar mais do que os outros, negação dos 

próprios talentos para não sentir-se diferente dos demais, sensibilidade 

exacerbada, competitividade, isolamento, impaciência ou intolerância com o 

próximo, dificuldades em se adaptar ao meio, resistência em aceitar regras, falta 

de disciplina na realização de determinadas atividades, desatenção, introversão, 

perfeccionismo, entre outras. 

Na fase da identificação dos alunos com Altas Habilidades ou 

Superdotação, são aplicados os seguintes testes psicológicos: Escala Geral das 

Matrizes Progressivas, de Raven (teste de inteligência geral) e Minhas Mãos, de 

Helena Antipoff. Os jovens que obtiverem como resultado no teste o percentil 

maior ou igual a 90 continuam a participar do processo de seleção. 

Uma das etapas do processo para identificação e participação conta com o 

auxílio dos professores, pois os mesmos descrevem as características dos alunos 

selecionados pela Lista de Base de Indicadores de Superdotação: parâmetros 

para observação de alunos na sala, de Cristina Delou (1987). Borba (2015 p. 36) 

afirma que a Lista de Bases e Indicadores de Superdotação possui parâmetros 

para observação e registro das características dos alunos. Sendo composta de 

alguns comportamentos observáveis em possíveis sujeitos superdotados. 

O projeto “Jovens Cientistas” dá continuidade ao processo de seleção dos 

alunos através de uma entrevista, na qual as famílias dos estudantes 

selecionados autorizam ou não a participação dos adolescentes. Segundo relato 

da psicóloga do projeto, os responsáveis apontam nesta reunião as precocidades 

dos sujeitos selecionados. A análise do Histórico Escolar e as provas de conteúdo 

escolar, para a identificação do nível de conhecimentos dos alunos, finalizam o 

processo de seleção. 

Após serem identificados e encaminhados, os jovens são inseridos no 

ambiente biotecnológico de pesquisa do Instituto Vital Brazil. Uma vez incluídos 
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nos laboratórios da área de talento ou de interesse, os jovens são integrados aos 

demais membros do laboratório, que é composto por pesquisadores, funcionários 

e estagiários, e ingressam em algum projeto já existente ou elaboram um novo 

projeto científico.  

A partir do ingresso no projeto, passam a ter condições de descobrir e 

estimular as suas potencialidades nas áreas das ciências e tecnologia no Instituto 

Vital Brazil. Durante a participação nos laboratórios, os alunos têm o seu 

desenvolvimento acompanhado e avaliado.  

Os jovens também participam de atividades interativas, tais como 

palestras, aulas de reforço e oficinas. Tudo isto juntamente com pesquisadores de 

Universidades Públicas do Rio de Janeiro. A culminância do estudo realizado 

pelos participantes do projeto ocorre em apresentações públicas, como a Agenda 

Acadêmica da UFF.  

As observações foram realizadas durante 11 encontros, no ano de 2015, as 

sextas feiras, de 15 em 15 dias. A partir destas observações deram-se início as 

entrevistas, vale ressaltar que utilizamos a estratégia de atribuir dados que não 

identifiquem os pesquisados. 

Com o objetivo de organizar nossas observações, entrevistas e resultados, 

estabelecemos alguns norteadores para organização e análise. Entre os aspectos 

investigados apontamos o perfil dos jovens, o local de moradia, a percepção de si 

antes do projeto e os impactos que a participação no projeto “Jovens Cientistas” 

trouxe para os mesmos. 

 O grupo inicialmente foi composto por cerca de 17 alunos, contudo 

finalizaram o projeto 10 alunos, formando o nosso público alvo que é composto de 

07 meninas e 03 meninos. Com alunos da primeira série e outros da terceira série 

do ensino médio. Trata-se de um grupo heterogêneo, pois há diversidade de 

idades, de ano de escolaridade e das instituições de ensino, visto que o grupo 

pesquisado é constituído de adolescentes de três escolas estaduais diferentes. As 

áreas de interesse para estudos também são diversificadas. Alguns pesquisam no 

próprio Instituto Vital Brazil, outros na área de biotecnologia da UFF e há os que 
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desenvolvem iniciação científica em áreas administrativa, jurídica e pedagógica 

da universidade. 

Uma vez participantes do projeto, os jovens têm ainda a possibilidade de 

escolher áreas de conhecimento que mais se aproximam de seus interesses. 

Entre as possibilidades disponibilizadas estão presentes os campos de 

Psicologia, Altas Habilidades ou Superdotação, Biologia, Zoologia, Medicina e 

Direito. Vale ressaltar que há a possibilidade de fazer alterações em sua escolha 

no decorrer do projeto. Essa dinâmica funciona quase que como uma orientação 

profissional, porque ajuda o próprio jovem a ir descobrindo seus interesses e 

conta para isso com a ajuda da equipe de trabalho. 

As observações para o estudo foram realizadas nas atividades 

desenvolvidas pela tutora de biologia uma das executoras do projeto. Através da 

inserção nessas atividades pude observar como também participar da produção 

didática, que foi a construção de um Almanaque Parasitológico. Durante a 

produção do almanaque foi possível perceber o uso das diversas formas de 

inteligência dos alunos com Altas Habilidades ou Superdotação. Os jovens 

pesquisados, juntamente com a tutora, definiram qual seria a temática do 

almanaque e como o mesmo seria dividido. Os tópicos a serem formulados foram 

divididos em: Criação de jogos, Desenho, Produção textual, “Faça você mesmo”, 

Música e Curiosidades.  

Inicialmente os jovens participantes foram divididos em grupos de trabalho 

para que as suas idéias pudessem ser colocadas em prática, porém, no decorrer 

das atividades esta divisão não foi utilizada com o objetivo de descobrir e 

incentivar outras vertentes de talento existentes nos adolescentes.  

Nosso trabalho ocorreu paralelamente as atividades do projeto “Jovens 

Cientistas”, ou seja, não interferimos diretamente, mas observamos. Entre os 

aspectos investigados e observados destacamos o perfil dos jovens, local de 

moradia, percepção de si próprio antes do projeto e a avaliação do projeto em sua 

vida. Tais questões foram norteadoras das entrevistas e análises dos resultados. 
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Durante o desenvolvimento do projeto Jovens Cientistas os jovens 

adolescentes foram incentivados a realizarem suas produções. Todos tiveram 

espaço para pesquisar, produzir, expor seus saberes e discutirem sobre o 

funcionamento do projeto. Constatamos que eles tinham questionamentos e não 

concordavam com tudo o que era apresentado para eles, tendo sido de grande 

importância as coordenadas dadas pelos responsáveis do programa. 

 

 

Tabela 1: Perfil dos participantes do projeto. 

 

 

 

 
 

Sujeitos 
Escola 

Pais 
com 
nível 

superior 

Moradia 

F.B. 
 

Colégio Estadual 
Manuel de Abreu 

X Tribobó 

K.P. Colégio Estadual 
Manuel de Abreu 

X Icaraí 

 
B.C. 
 

Colégio Estadual 
Guilherme Brigs 

- 
Comunidade com muita 
violência e tráfico de 
drogas. 

 
J.F. 

Colégio Estadual 
Guilherme Brigs 

- 
Comunidade com muita 
violência e tráfico de 
drogas. 

B.L. Colégio Estadual 
Guilherme Briggs 

- Santa Rosa – Niterói 

J.L. 
 

Colégio Estadual 
Aurelino Leal 

X Alcântara – São Gonçalo 

 
 
V.B. 

 
Colégio Estadual 
Guilherme Brigs 
 

- Ititioca- Niterói 

K.P. Colégio Estadual 
Guilherme Brigs 

- Ititioca- Niterói 

T.G. Colégio Estadual 
Guilherme Brigs 

- 
Fonseca/Vital Brasil 

G.L. Colégio Estadual 
Guilherme Brigs 

Não 
informou 

Santa Rosa – Niterói 
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Tabela 2: Sondagem em relação aos participantes do projeto 

 

Sujeitos Dificuldades Perspectiva 
Área de 

Interesse 
O que é 
AH/SD? 

 

 

F.B. 
Falar sobre si 
com a família. 

Faculdade de 
psicologia. 

Psicologia, 
altas 
habilidades 
ou 
superdotaçã
o 

Quando a 
pessoa aprende 
as coisas 
rapidamente. 

 
K.P. 

Seguir regras e 
ordens. Ter 
disciplina. 

Faculdade de 
Engenharia 
Química. 

Biologia, 
animais e 
engenharia 

Não definiu. 

 
 
 
B.C. 

Ler, explicar o 
que sente, 
matemática. 

Dúvida em ir 
para faculdade 
ou procurar 
emprego após o 
término da 
escola.  

Altas 
Habilidades 
ou 
Superdotaçã
o  

Pessoas que 
aprendem mais 
rápido e estão 
mais avançados 
em reação aos 
pares da 
mesma idade. 

 
 
 
J.F. 

Muito 
perfeccionista 
e se cobra 
demais. 

Cursar uma 
faculdade, 
apesar de não 
saber qual 
profissão 
seguir. 

Pesquisa 
sobre 
Leishmanios
e no instituto 
de Biologia 

Aprender mais 
rápido. 

 
B.L. 

Comunicação 
com as 
pessoas. 

Quer buscar os 
próprios 
objetivos. 

Área 
biológica 

Não definiu. 
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Tabela 3: Comparativo entre antes e depois da identificação do adolescente com 

Altas Habilidades ou Superdotação. Os nomes dos jovens não foram revelados, 

desta forma, para identificá-los, utilizamos letras. 

 
J.L. Timidez 

Quer fazer 
faculdade de 
Biologia. 

Área de 
Zoologia 
médica 

Não definiu. 

 
 
 
 
V.B. Timidez 

Medicina ou 
enfermagem 
para trabalhar 
no corpo de 
bombeiros. 

Especializad
a no 
enriquecime
nto 
ambiental 
dos 
camundongo
s 

Não definiu. 

 
 
K.P. Timidez 

Deseja estudar 
biologia 
molecular 
futuramente. 

 Área 
biológica 
molecular 

Não definiu. 

 
 
 
 
T.G. Comunicação 

com os pais. 
ENEM ou 
cursos técnicos. 

Área 
biológica. 
Trabalha no 
Aracnário, 
dentro do 
Laboratório 
de 
Artrópodes 

Não definiu. 

 
 
 
 
 
 
 
G.L. 

Comunicação 
com os pais. 

Quer cursar 
faculdade de 
História ou 
direito.  

Área jurídica  

Pessoas acima 
da média, com 
capacidade de 
fazer coisas 
facilmente; 
coisas que 
algumas 
pessoas não 
conseguiriam, 
até mesmo por 
ter um 
pensamento 
diferenciado.  

Sujeitos 
Posição da família antes da 

identificação 
Reação dos pais depois 
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F.B. A família sempre a considerou curiosa. 
Os pais apoiam a 
participação no projeto. 

K.P. 
Relatou que a família sempre o 
identificou como diferente dos outros 
garotos da mesma idade. 

Os pais apoiam a 
participação no projeto. 

B.C. 
Relatou que a família sempre o 
identificou como diferente dos outros 
garotos da mesma idade. 

A mãe acha ótimo ela estar 
envolvida em atividades que 
a afastam da realidade da 
comunidade onde vive. 

J.F. A família não tem muita participação. 
A família não tem muita 
participação. 

B.L. A família não tem muita participação. 
A família não tem muita 
participação. 

 
 

J.L. 
Os viam como diferente. 

Grande apoio dos pais, 
irmãos e avós. 

V.B. A família já a via como diferente. 
Grande apoio dos pais, 
irmãos e avós. 

K.P. A família já a via como diferente. 
Grande apoio dos pais, 
irmãos e avós. 

T.G. A família já a via como diferente. 
Após o projeto a veem como 
mais responsável. 

G.L. Não informou sobre os pais. Não informou sobre os pais. 

Sujeitos 
Como se sentia antes? Como se sentiu depois? 

F.B. 

Não se sentia diferente 
de ninguém. Se achava 
"normal". 

A partir do suporte que 
está tendo, traçou 
diferentes objetivos para 
a sua vida, passou a ter 
motivação para buscar os 
seus sonhos, além de 
pensar no futuro. 

K.P. Se achava mais 
inteligente que os 
outros. 

A partir do projeto 
concluiu que pode 
conseguir o que quer. 

B.C. 
Desde criança tinha 
noção da sua 
habilidade. 

Após a identificação a 
autoestima da 
adolescente aumentou e 
segundo a própria ela 
passou a se olhar mais.  

J.F. 
"Normal". 

Não se acha superdotada 
porque acredita que 
poderia fazer mais 
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Tabela 4- Informações relatadas por três dos jovens que aceitaram 

responder os questionamentos para monitora 

Como o projeto jovens cientistas 
contribuiu para a construção da 

sua identidade? 

Cite entre 5 e 8 
palavras que 

definem você? 

Sujeitos 

O projeto foi muito útil, antes não 
sabia que tinha um potencial para 
portar altas habilidades e quando 
soube e estudou sobre o que era 
isso, teve muita vontade de trabalhar 
todo seu potencial. Considera que 
ainda tem que melhorar muitas 
coisas, mas acredita que teve uma 
grande evolução. 

Caráter, 
personalidade, 

sinceridade, 
criatividade, 

preguiça e cuidado. 

 
 
 
 

F.B. 

Acredita que o projeto não ajudou a 
criar a sua identidade - "eu já vim de 
casa com isso o projeto me 
proporcionou a me colocar numa 
empresa para reproduzir aquilo que 
eu aprendi em casa e por isso deu 
tão certo, poucos do projeto tiveram 
um vínculo com seus setores igual eu 
tenho." 

Esforçado, irritante, 
engraçado, 

organizado, mais ou 
menos inteligente, 

educado e 
extrovertido. 

 
 
 
 

J.L. 

B.L. Sabia que era mais 
inteligente. 

Diz que é um pouco SD. 

J.L. Percebeu que aprendia 
mais rápido e reproduzia 
mais rápido do que 
aprendia. 

Não se considera melhor 
que ninguém. 

V.B. Percebeu que aprendia 
mais rápido e reproduzia 
mais rápido do que 
aprendia. 

Se acha superdotada. 

K.P. Percebeu que aprendia 
mais rápido e reproduzia 
mais rápido do que 
aprendia. 

Não se considera 
capacitada em nada. 

T.G. Sempre se sentiu 
diferenciado dos amigos 
da mesma idade. 

Não se considera 
superdotada. 

G.L. Sempre se sentiu 
diferenciado dos amigos 
da mesma idade. 

Não se considera 
superdotada. 
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O projeto deu uma direção em 
relação as suas escolhas de cursos e 
empregos, basicamente uma 
vocação. 

Calmo, grosso, 
justo, observador, 

extrovertido e 
irônico. 

 
G.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tabela 5: Análise das Altas Habilidades ou Superdotação 

 

 
Sujeitos 

Quais impactos a 
identificação como 
Ah/Sd trouxe para sua 
vida? 

Para você, o que contribui 
para o seu desenvolvimento 
pessoal? 

 
 
 
 
 
 
 

F.B. 
 

Nenhum. Aceitou e 
pesquisou sobre o que 
se tratava, teve várias 
orientações e leva numa 
boa. 

Agora consegue entender 
mais as coisas e as pessoas, 
pois antes era apenas mais 
uma pessoa na sala de aula e 
depois do projeto tem uma 
visão diferente sobre os 
outros. Até o aluno mais 
bagunceiro tem um potencial 
e tanto para portar. Além de 
poder "identificar" isso é muito 
gratificante. Acha que evoluiu 
muito mentalmente após a 
descoberta e pretende evoluir 
mais. 
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J.L. Não vê impacto. 

Contribuiu mais para o meu 
crescimento profissional, de 
viver realmente um dia de 
trabalho no laboratório em 
uma empresa. 

 
 

G.L. 

O maior impacto foi na 
escola, pois achava que 
tinha a responsabilidade 
de tirar as maiores 
notas e fazer os 
melhores trabalhos. 

A convivência com novas 
pessoas e ambientes que 
nunca imaginaria estar com a 
idade que tinha. 

 

 

 

Tabela 6: Entrevista com dois jovens que aceitaram retornar o contato com a 

pesquisadora no ano de 2016, mesmo após terminarem a escola e terem 

ingressado na Faculdade. 

 

Perguntas 
Sujeitos 

B.L. J.L. 

Quando, na sua 
infância, percebeu 
que era diferente 
de seus colegas 

em relação a 
aprendizagem? 

Sentiu alguma coisa 
do gênero na quarta 
série, pois percebia 
que tinha facilidade 
em aprender. 

Nunca percebeu isso. Sua 
professora sempre a elogiava mais 
do que aos seus colegas. Só 
percebeu isso quando a chamaram 
para o projeto, pois os professores 
escolheram quatro alunos para 
entrar antes da realização do teste, 
e ela foi escolhida. Acha que foi 
depois disso que percebeu que 
conseguia aprender mais rápido do 
que os outros, mas mesmo assim 
não se considera diferente dos 
outros. 

Não se sentia mais 
inteligente? Já 

usou em benefício 
próprio sua 

inteligência? 

Depois que entrou 
para o projeto passou 
a usar mais para 
aprender coisas na 
escola, em casa e no 
projeto. 

Nunca se sentiu mais do que 
ninguém, a inteligência sempre 
usava. 
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Antes do projeto 
seus amigos te 

zoavam de 
cabeçudo, CDF, 
essas coisas? 

Um pouco. 
Nunca fui zoado de nada - ele quem 
zoava com os amigos. 

Na escola se 
interessava mais 
por qual matéria? 

Sempre gostou muito 
de ciências.  

Educação física e biologia. 

Com relação as 
outras matérias? 

Estudava em 
casa? 

Sempre teve 
facilidade em 
ciências. Gostava de 
português e inglês e 
um pouco de 
geografia. Sempre 
teve grande 
dificuldade pra 
estudar em casa, mas 
tentava. Hoje 
melhorou isso, por 
causa da faculdade. 

Sempre foi bem em todas as 
matérias. Não estudava muito em 
casa, só ás vezes. 

Você se considera 
superdotado? 

Acha que só tem 
facilidade em 
aprender mais do que 
os outros, mas não se 
vê como superdotada. 
A partir do momento 
que percebeu essa 
facilidade se sentiu 
normal passou a 
ajudar seus amigos 
quando eles tinham 
dificuldades na 
matéria que se dava 
bem. 

Até hoje não se considera 
superdotado. Nunca achou que 
possuía altas habilidades, mas 
pensava que era melhor em 
algumas coisas e tinha maior 
facilidade que os outros. Mas ao 
percebeu isso, se sentiu normal. 

Está fazendo 
faculdade? 

Sim, biologia. Sim, biologia. 

 

Alguns jovens pararam de frequentar o projeto no decorrer dos meses nos 

quais foi realizada a pesquisa. Verificamos que o principal motivo estava 

relacionado com a questão financeira, pois mesmo recebendo a bolsa auxílio não 

era suficiente para o seu sustento e  o. muitos  deles precisavam trabalhar para 

complementar a renda da família. O tempo de dedicação ao projeto era 

considerado muito, uma vez que ocupava grande parte do horário que a escola 

deixava livre. 
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“O abandono do projeto por um número grande de alunos do projeto 

Jovens Cientistas por motivos pessoais diversos dificultou a continuidade do 

trabalho e exigiu um replanejamento em um período que estávamos caminhando 

para a finalização do almanaque...” Tutora do Projeto Jovens Cientistas. 

O fato de poder trabalhar em organizações sociais que dão oportunidade 

para que jovens trabalhem após a escola foi um fator determinante para a saída 

de alguns do projeto. Porém houve uma minoria que se ausentou da pesquisa 

por, após ter começado a frequentar o instituto, não ter se interessado pelas 

propostas oferecidas. 

As meninas participantes do projeto são descritas como mais caladas e 

com maior aderência ao programa do que os meninos, no que se refere ao 

comportamento, e o professor as considera “boas alunas”. Os três meninos 

identificados que fazem parte desta pesquisa são ditos “bagunceiros”, 

“desorganizados”, o que dificulta vê-los como superdotados. Isso acontece em 

diferentes instituições de ensino, quando muitas vezes o aluno, apesar de ter mau 

comportamento, tira boas notas. A concomitância de mau comportamento e bom 

rendimento faz com que alguns desses jovens superdotados não sejam 

reconhecidos como superdotados.  

As meninas se comunicam mais com os professores do que os meninos, 

falam de si mesmas para o professor e também com amigas. Essa dinâmica 

permite que o professor perceba a interação dos elementos de sua turma. Os 

meninos, por utilizarem mais o seu tempo brincando e por dificilmente falarem de 

si próprios, dificultam sua identificação, o seu comportamento muitas vezes oculta 

as suas habilidades. 

 

  Debates e estudos a respeito das singularidades 

dos sujeitos estão cada vez mais freqüentes na sociedade 

civil e acadêmica, tendo em vista a defesa de uma 

educação inclusiva com eficácia e de qualidade, que 

atenda a todos os indivíduos, independente de cor, 
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classe, condição física ou mental. (BAPTISTA & 

LEHMANN, 2016, p. 122) 

 

No desenrolar da pesquisa ficou explícita a necessidade que os alunos 

com altas habilidades ou superdotação tiveram de se envolverem em atividades 

reflexivas e criativas. Eles mostraram-se prazerosos de participar da atividade, em 

aprender coisas novas e realmente se envolveram nas propostas realizadas.   

Esse fato pode ser também observado na disposição que os mesmos 

tiveram para participar e contribuir na pesquisa que deu origem a este trabalho. A 

contribuição ocorreu através da disponibilidade dos mesmos em responderem os 

questionamentos, aceitarem serem filmados para a produção do vídeo da 

pesquisa e se mostrarem dispostos a compartilhar os seus espaços dentro do 

Instituto Vital Brasil. 

Ao refletirmos sobre o grande envolvimento com a tarefa durante as 

atividades observadas, encontramos na literatura que o papel do educador para o 

desenvolvimento dos talentos das pessoas superdotadas deve buscar o não 

desperdício das habilidades individuais. De acordo com Guenther (2000 apud 

VIRGOLIM, 2007), os educadores têm a oportunidade de proporcionar a cada um 

aquilo que necessita em termos de mediação da aprendizagem em vista de 

incentivar os potenciais dos alunos e aproveitar os diferentes saberes.  

 Ao procurarmos situar o contexto social dos adolescentes vimos que 

lugar de moradia e modos de vida são aspectos que tem um perfil bastante 

semelhante em todos eles.. Verifica-se que a maior parte dos indivíduos 

pesquisados residia em áreas de vulnerabilidade e risco. Isso dificultava o acesso 

as atividades do projeto pois muitas vezes os indivíduos não podiam sair de casa 

devido aos tiroteios. Estes jovens convivem com a realidade do tráfico de drogas, 

e possuem amigos e vizinhos envolvidos neste contexto. Apenas um aluno 

morava na Zona Sul de Niterói. Outros alunos, apesar de morarem em regiões 

próximas a Zona Sul, têm acesso restrito aos serviços oferecidos pela região, e 

residem em pequenos guetos. 
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A escola pública que os jovens estudam também está cercada de uma 

realidade onde estão presentes muitos problemas, entre eles a violência e a 

pouca estrutura das escolas.  Além destes aspectos pouco ou nenhum 

saneamento básico e boas condições do bairro e transporte são descritos pelos 

participantes. Os adolescentes pesquisados são desafiados a lidar com os 

problemas que o cercam e a buscar uma vida digna, um bom emprego e de 

construírem uma expectativa em relação ao futuro. Segundo Delou (2014), há 

uma evasão de alunos muito inteligentes nas escolas das classes populares, 

muitas vezes, eles estão sendo cooptados pelo desvio social, pela marginalidade 

ou pelo tráfico de drogas.  

Em relação à autopercepção dos adolescentes anteriormente ao 

projeto, a maior parte dos adolescentes pesquisados não se percebia com 

habilidades especiais antes de ser identificado. Eles tinham suas facilidades e 

particularidades, mas não viam isso como algo extraordinário ou que pudesse 

denominá-los como superdotados. Os jovens nem sabiam do que se tratava a 

superdotação. Dos sujeitos pesquisados, somente 30% notava sua facilidade para 

a aprendizagem, visto que sempre foram vistos como alunos de ótimo rendimento 

escolar sem estudarem para as provas, por exemplo.  

“Minha professora sempre me elogiava muito, mas eu não me considerava 

diferente dos meus colegas. Só percebi isso quando me chamaram pro projeto 

porque os professores tinham escolhido acho que 04 alunos pra entrar no projeto, 

e antes do teste que teve eu fui escolhida. Acho que foi depois disso que percebi 

que conseguia aprender mais rápido do que os outros, mas mesmo assim não me 

considero diferente deles... “ B.L.  

Foi possível perceber neste universo que as pessoas com Altas 

Habilidades ou Superdotação, detentoras de talentos “não acadêmicos”, 

dificilmente são vistas por si mesmas como alguém com um saber diferenciado. 

Estes jovens levam seus talentos como uma “brincadeira”, como algo “normal” ou 

até mesmo sem importância. Várias vezes, durante a pesquisa, adolescentes 

relataram que percebiam que tinham ótimo desempenho em determinada 

atividade, porém nunca pensaram na importância desse saber. 
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“Desde pequeno aprendi coisas na escola e em atividades que fazia muito 

rápido, mas nunca me considerei diferente...” G.L. 

 

Um dos jovens pesquisados, aqui chamado de J.L., não se percebeu 

diferente de seus colegas por muito tempo, até que quando estava cursando a 

quarta série do ensino fundamental começou a perceber a sua facilidade para o 

aprendizado. Além dele próprio, os professores também percebiam o 

desempenho de J.L. e diziam que o fato dele participar um pouco das aulas era o 

suficiente para um bom rendimento escolar.  

J.L. relatou que ao ouvir esses elogios não sentia absolutamente nada, e 

que achava na realidade tudo muito engraçado, pois para ele está facilidade de 

aprendizagem era algo “normal”. O adolescente relatou que suas matérias 

preferidas sempre foram Educação Física e Biologia e que raramente estudava 

em casa, porém, mesmo assim, suas notas sempre foram boas. 

Durante a pesquisa, uma aluna relatou que sempre teve interesse em 

aranhas e que gostava de conversar com as pessoas sobre este assunto. Quando 

isso acontecia, era alvo de brincadeiras, o que a fazia sentir que o seu 

conhecimento a respeito dos aracnídeos não despertava interesse em seus 

pares. A partir disso, a aluna passou a não falar mais sobre a temática, pois 

sentia-se envergonhada por ser alvo de críticas. Ela continuou gostando de 

estudar as aranhas, porém estudava cada vez menos frequentemente. A aluna 

tinha consciência das suas habilidades, mas passou a acreditar que a mesma não 

era relevante para si mesma ou para a sociedade. A falta de percepção pela 

sociedade da importância dos diferentes saberes faz com que muitos talentos não 

sejam reconhecidos e os jovens sintam-se menosprezados e inferiorizados. 

 A literatura que focaliza a fase da adolescência, de forma especial na 

psicologia, (ABERASTURY, 1976) e outros, aponta esta fase do desenvolvimento 

humano como um tempo de desafios e transformações. O próprio 

desenvolvimento físico que define a puberdade, as modificações corporais, no 

funcionamento do corpo, a modificação da voz, o aparecimento de pelos, dando 

ao corpo da menina e do menino uma nova forma, são aspectos que trazem uma 
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demanda de modificação nos modos de se relacionar com o outro, de resignificar 

sua figura para os pais, mestres, para a sociedade de modo geral. Isto porque 

todas estas modificações implicam na perda do corpo infantil, na perda de um tipo 

de cuidado e contato que os pais tinham com a criança e que se modificam 

quando ela vai tendo um corpo de mulher, um corpo masculino. Esta dinâmica 

vem acompanhada de um estranhamento de sua auto- imagem, não raro com 

uma sensação de insegurança e desconhecimento de seu lugar na sociedade, 

que passa como afirmou Erikson (1982) por um tempo de limbo, em que os 

jovens não são mais crianças, mas também não são adultos para assumir alguns 

papeis que a sociedade exige de um adulto. Assim vemos que estes aspectos 

vivenciados como um conjunto de fenômenos reforça o caráter de agrupamento 

dos jovens com seus pares, ou seja, com outros jovens.  Esta vivencia em grupo 

os ajuda a enfrentar as dificuldades pelas quais passam e também a viver e 

desfrutar aspectos lúdicos e de fantasia, aspectos de experimentar de questionar, 

vivenciados pelo grupo jovem com mais liberdade do que entre os adultos.   

 Vemos que vários destes aspectos se coadunam com o que podemos 

observar no grupo em questão.  Primeiro porque ele está passando por uma 

transformação e desconhece muito de suas próprias características, seja física, 

seja emocional, e cognitiva. Quem ele é afinal que capacidades e possibilidades 

tem aquém ou além dos outros, é uma questão que se apresenta. A possibilidade 

de estar vivenciando e descobrindo estas características com outros que se 

assemelham, porque são jovens, porque são também dotados de habilidades e 

capacidades acima da media, ajuda-os a se perceber, a se localizar, a se sentir 

um “diferente “possível, uma diferente semelhante aos outros. 

 Outra questão é que saberes o jovem tem e em que medida ele pode ser 

considerado como algo valioso. Jogar bem futebol, ter ouvido apurado para 

música, saber dançar com muita leveza, seriam estas características de valor? Ao 

analisar a fala dos jovens vemos também a necessidade de refletirmos sobre a 

importância dada aos saberes socialmente hierarquizados. A rigor não deveria 

haver um conhecimento considerado mais importante do que o outro, mas 

constatar que existe uma diversidade de saberes que precisam ser estimulados e 

valorizados. 
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No decorrer do texto, vimos autores como Gardner (1995) que aponta para 

vários tipos de inteligência, reconhecendo uma amplitude de habilidades e 

capacidades que os jovens muitas vezes têm e não percebem como algo 

valorizado. 

Também podemos associar nesta etapa da análise o conceito de Violência 

Simbólica de Bourdieu (1970). Tal conceito retrata a imposição para o 

reconhecimento e a validação de uma única forma de cultura. O sociólogo 

questiona os mecanismos da reprodução social que legitimam as diversas formas 

de dominação. A partir da própria influencia a classe dominante impõe seus 

gostos de classe e estilos de vida, gerando uma distinção social e uma 

hierarquização que geralmente é dotada de muito preconceito. A partir da 

violência simbólica os indivíduos das classes marginalizadas passam a se 

enxergar e a avaliar o mundo seguindo critérios e padrões do discurso dominante. 

Durante nossas entrevistas deixamos espaço para que os jovens falassem 

a respeito de seus familiares. Perguntamos aos sujeitos em questão como é que 

eles percebem o comportamento dos familiares em relação ao diagnóstico das 

Altas Habilidades ou Superdotação e da participação dos mesmos no projeto 

“Jovens Cientistas”. Também verificamos como que os jovens percebem a 

importância da própria família em suas vidas.  

 A partir das falas dos jovens foi possível confirmar que as atitudes 

tomadas pela família são de suma importância para desenvolvimento dos 

adolescentes, inclusive dos indivíduos com altas habilidades ou superdotação, 

assim como é relatado por Fleith, 2007, na literatura. 

Quando nos dirigimos a percepção prévia dos familiares em relação as 

habilidades dos adolescentes nos foi relatado pelos jovens que a maior parte dos 

responsáveis não percebia diferenças neles em relação aos grupos da mesma 

idade. Seja pela falta de um olhar diferenciado do responsável em relação ao 

jovem, ou pela falta de conhecimento do responsável em perceber tamanha 

importância da habilidade que o indivíduo em questão detém. Isso reafirma a 

teoria da invisibilidade dos sujeitos superdotados. Que em grande parte das vezes 

passam despercebidos pela sociedade e pelo meio onde vivem. 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Estilos_de_vida&action=edit&redlink=1
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Em relação ao posicionamento dos familiares dos jovens pesquisados após 

a identificação como pessoas com Altas Habilidades ou Superdotação, as 

entrevistas com os jovens revelaram que metade dos familiares estão satisfeitos 

com a participação deles no projeto, vendo o mesmo como uma oportunidade 

única para que seus filhos possam construir um futuro melhor e com mais 

qualidade, diferente da realidade que eles vivem. 

Concomitantemente alguns jovens relataram que seus familiares não 

participam da realidade que vem sendo experimentada por eles. A partir das falas 

dos adolescentes ficou perceptível o fato de alguns familiares não perceberem a 

grandeza desse projeto para o desenvolvimento dos jovens envolvidos. Isso pode 

ser explicado não somente pela falta de interesse, mas pelo próprio 

desconhecimento dos responsáveis em relação ao que é Altas Habilidades ou 

Superdotação. 

Durante as entrevistas realizadas foi possível perceber a importância que a 

família tem na vida destes adolescentes. Muitos relataram a falta que faz não ter o 

apoio dos pais ou como é fundamental ter a aprovação dos mesmos.  

Segundo B.L. a própria mãe ressalta constantemente que a jovem sempre 

foi mais rápida em diversos aspectos quando comparada a crianças mais velhas 

ou da mesma idade. Sua facilidade ficou explicitada precocemente, 

principalmente através da fala. Algo que ela atingiu muito cedo, não só a questão 

do falar, mas o fato de fazer o uso da linguagem corretamente mesmo sendo uma 

criança pequena. 

De acordo com Virgolim, 2007, pais que motivam os filhos e que são 

afetuosos com os mesmos contribuem para que o jovem se desenvolva em sua 

plenitude, podendo assim ter uma satisfatória qualidade de vida e contribuir para 

a melhora da sociedade. Indivíduos encorajados e estimulados pelos pais 

desenvolvem mais facilmente as suas habilidades e sentem-se mais seguros para 

buscarem os seus interesses. 

As falas dos jovens revelaram que a maior parte dos pais dos alunos não 

possui nível superior de escolaridade, este fato explica o porquê de muitos destes 
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jovens, antes de entrarem no projeto, terem poucas expectativas em relação aos 

estudos e vida acadêmica. Visto que muitos deles, antes de participarem do 

projeto, nem sabiam o que significava a palavra “Universidade” ou o que era nível 

superior. 

Durante as observações em campo buscamos descobrir como é a 

intervenção sob a visão dos jovens. Foi possível perceber a necessidade de 

direcionamento em relação ao desenvolvimento das atividades para os 

adolescentes. Muitas são as formas de trabalho que podem contribuir para a 

inclusão social e desenvolvimento global dos indivíduos com altas habilidades. 

 Em contrapartida é um grande desafio pensar em meios de intervenção 

que possam atrair e despertar interesse da maior quantidade de jovens possível. 

Visto que, no caso desta pesquisa, por ser tratar de um grupo heterogêneo, foi 

difícil para a tutora elaborar estratégias para prender a atenção de todos os 

participantes. Porém, apesar das dificuldades encontradas, as atividades 

desenvolvidas tiveram êxito. Não somente o almanaque foi concluído, mas os 

adolescentes relatam uma mudança na forma de perceber suas capacidades. 

 Os adolescentes que receberam as intervenções dentro do projeto “Jovens 

Cientistas” adquiriram uma percepção e preparo que possibilitaram uma mudança 

em suas condições de desenvolvimento. Isto pode ser visto nos relatos de alguns 

dos jovens participantes, que ao analisarem as mudanças e intervenções trazidas 

pelo projeto, têm a percepção do que aconteceu consigo próprio e em suas vidas.  

 

“Sem dúvidas minhas capacidades aumentaram, e saber que somos capazes de 

realizar determinada atividade é gratificante e deu direção em relação as minhas 

escolhas de cursos e empregos, basicamente me deu uma vocação.” G.L. 

 

“O projeto proporcionou me colocar numa empresa para reproduzir aquilo que eu 

aprendi em casa e por isso deu tão certo, poucos do projeto tiveram um vínculo 

com seus setores igual eu tenho. Contribuiu mais para o meu crescimento 

profissional, de viver realmente um dia de trabalho no laboratório em uma 

empresa.” J.L. 
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“Acredito que hoje eu trabalho mais minhas habilidades porque agora eu sei que 

as tenho, após o projeto e meus estudos e pesquisas. E isso me deu segurança 

para acreditar mais na minha capacidade. Antes eu não sabia que tinha um 

potencial para portar Altas Habilidades e quando eu soube e estudei o que era 

isso me deu muita vontade de trabalhar todo meu potencial, sei que tenho que 

melhorar em muitas coisas, mas acredito que tive uma grande evolução. Agora eu 

consigo entender mais as coisas e as pessoas, pois eu era apenas mais uma 

pessoa na sala de aula e depois do projeto eu tenho uma visão diferente sobre as 

outras pessoas e acredito que muitos deles, da minha turma, até o mais 

bagunceiro, têm um potencial e tanto para portar também. Eu evoluí muito 

mentalmente após a descoberta e pretendo evoluir mais.” F.B. 

 

“O projeto me fez ter certeza do que eu quero pra minha vida e me fez querer 

sempre crescer profissionalmente. Me deu grandes ensinamentos que eu vou 

levar sempre comigo. Me ensinou que a gente nunca deve desistir e que nós 

somos capazes de fazer tudo o que a gente quer,  basta ter persistência e 

paciência. Me fez olhar a vida de uma nova forma, me mostrou que a gente não 

deve escolher uma profissão apenas pelo dinheiro, devemos escolher a profissão 

que a gente ama.” B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Atividade de Produção Textual realizada no Instituto Vital Brazil. 
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Algumas pessoas acreditam que os indivíduos com Altas Habilidades ou 

Superdotação estão prontos para realizarem as atividades que desejarem, fixam-

se somente na inteligência destas pessoas e esquecem-se que se trata de um 

público alvo da educação especial. O grupo pesquisado apresentou momentos de 

dispersão e desatenção. Isso demonstra a necessidade do direcionamento e 

acompanhamento dos sujeitos superdotados.  

Uma das adolescentes pesquisada relatou que é muito curiosa com as 

coisas que a interessam, porém desatenta com coisas que mesmo sendo úteis ou 

interessantes não despertam a atenção da mesma de modo que ela não 

consegue focar. A jovem afirma, “vivo no mundo da lua, não sou muito 

responsável porque eu sou esquecida.” 

A autora Alícia Fernandez (1987) destaca a importância de incorporarmos 

à prática pedagógica, novos saberes e conhecimentos sobre a inteligência, o 

corpo, o desejo e o organismo, já que estes são fundamentais para o processo de 

aprendizagem. Pois cada sujeito possui suas próprias características para atingir 

a construção de saberes e aquisição de conhecimentos. Assim como relata 

Beauclair (2007), a partir das realidades de cada pessoa é possível compreender 

as dimensões afetivas, sociais, cognitivas e subjetivas que constituem o indivíduo 

em questão. 

Uma intervenção eficiente para os alunos com altas habilidades ou 

superdotação garante que o sujeito citado se enquadre ao meio social do qual faz 

parte e que o mesmo direcione o seu potencial de forma eficiente sem que o seja 

desperdiçado ou desprezado. Evitando assim a frustração que tantas vezes toma 

conta das pessoas superdotadas.  
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Figura 4 - Estudos de conceitos de Biologia através do uso da tecnologia. 

 
 

Figura 5 - Reprodução do Sistema Digestivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Ao verificar a autopercepção dos adolescentes posteriormente ao 

projeto ficou perceptível que em algum momento de sua vida sentiram-se 

“diferentes”, mas por perceberem que o seu conhecimento não era incentivado ou 

percebido pelos familiares, acabaram por ignorar o próprio saber ou por 

aprofundar solitariamente seus interesses, porém sem compartilhar os próprios 

pensamentos e curiosidades com seus pares. 
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Após a identificação das habilidades e imersão no projeto todos os 

adolescentes relataram a mudança ocorrida nas vidas dos mesmos. Tais 

indivíduos tiveram significativo aumento da autoestima, conheceram a 

Universidade Federal Fluminense, passaram a desenvolver pesquisas e a 

desenvolver sua oratória, pois regularmente participam de eventos acadêmicos, 

como mostras de ciência, seminários, congressos e simpósios. 

 Após entrar para o projeto, B.L. tomou consciência da sua facilidade, e 

relatou que passou a utilizar sua inteligência em benefício próprio, principalmente 

para aprender coisas na escola, em casa e no projeto.  

 

“Eu me vejo como uma menina esforçada, que gosta de aprender coisas novas, 

que encontrou sua paixão na biologia, que gosta de fazer o bem para as pessoas 

mesmo que isso não gere nada em troca. Eu sou uma menina inteligente, 

interessada, que não desiste das coisas no primeiro obstáculo. Acho que é assim 

que eu me vejo. Sou persistente, simpática, inteligente, alegre, prestativa e 

intensa. Hoje tenho mais maturidade, mais certeza da escolha da minha profissão 

e mais responsabilidade. Estou fazendo faculdade de Biologia, sempre tive 

grande dificuldade pra estudar em casa, mas tentava... Hoje consegui melhorar 

isso por causa da faculdade. Receber o título de superdotada foi estranho, mas 

ao mesmo tempo eu gostei. Não sei descrever ao certo como eu me senti. Na 

verdade, acho que eu só tenho uma facilidade pra aprender um pouco maior do 

que os outros. Não me vejo como superdotada. A partir do momento que percebi 

minha facilidade acho que me senti normal. Mas depois eu passei a ajudar meus 

amigos quando eles tinham dificuldades na matéria que eu me dava bem.” B.L. 

  

 O adolescente J.L. relatou que só teve consciência de possuir Altas 

Habilidades ou Superdotação após a entrada no projeto, mas que ainda tem 

dificuldades de utilizar o termo “superdotado” para referir-se a si próprio. Aliás, o 

fato de não quererem ser vistos como melhores do que os outros foi algo 

perceptível durante todo este trabalho.  

 

“Até hoje eu não acho que sou superdotado. Estou fazendo faculdade de Biologia, 

sou só um rapaz que tem uma facilidade em aprender muito rápido, esforçado, 
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inteligente e bom em esportes. Também sou irritante, engraçado, organizado e 

extrovertido. ” J.L. 

Fazer parte do projeto “Jovens Cientistas” trouxe uma nova realidade de 

vida para os jovens em questão. Anteriormente, eles não reconheciam suas 

habilidades como algo relevante. O projeto proporciona a estes jovens um 

amadurecimento em relação as questões profissionais e de relacionamento. No 

âmbito profissional a maior parte destes sujeitos já tem em mente o que desejam 

para o futuro e dentro dos planos de todos eles estão a continuidade dos estudos 

e consequentemente a inserção nos cursos universitários.  

Ainda no âmbito profissional os indivíduos passaram a se perceber como 

capazes de traçarem seus objetivos e principalmente de os alcançarem. Algo que 

antes para eles parecia inviável é atualmente uma possibilidade que os motiva a 

buscar um futuro melhor. 

“Me vejo como uma pessoa sonhadora e que está buscando os seus objetivos. 

Sou calmo, grosso, justo, observador, extrovertido e irônico. O maior impacto que 

o projeto trouxe para a minha vida foi na escola. Pois passei a ser um dos alunos 

com maior responsabilidade de tirar boas notas e fazer os melhores trabalhos. 

Algo que está me ajudando a construir minha identidade é a convivência com 

novas pessoas e ambientes que eu nunca imaginaria estar na idade que eu 

tenho.” G.L. 

Tratando-se da motivação, eis aqui outro quesito relevante. Os jovens 

sentiram-se motivados a partir do momento em que foram valorizados e 

principalmente “olhados” como seres capazes de transformarem a própria história 

e dotados de singularidades que passaram a ser estimuladas e aprimoradas. A 

aluna B.L. relatou ter ficado muito feliz em ser uma “jovem cientista”, pois sempre 

teve vontade de participar de algum projeto sobre ciência. Ela afirmou que se 

sentiu surpresa também pois nunca esperou que um dia algum professor fosse a 

escolher para algo do tipo. 

O fato de sentirem-se mais confortáveis com as próprias características, de 

encontrarem um meio no qual construíram um sentimento de pertencimento, de 
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compreenderem o que significava sua “diferença” e a inserção em um projeto que 

exige dos adolescentes uma postura de responsabilidade, comprometimento e 

seriedade contribuiu e vem contribuindo para que estes indivíduos superdotados 

venham tentando sanar as dificuldades acadêmicas que possuem em 

determinadas disciplinas. 

“Eu me vejo uma pessoa normal. Eu sou uma pessoa que estudo, faço curso, sou 

muito curiosa com as coisas que me interessam, me acho uma pessoa criativa. 

Tenho caráter e personalidade, sou sincera, brincalhona, criativa, preguiçosa e 

cuidadosa. Desde que soube que tenho Altas Habilidades eu estou levando numa 

boa.” F.B. 

Os jovens com altas habilidades ou superdotação apresentam algumas 

dificuldades em relação aos aspectos emocionais e de relacionamento. Eles 

citaram que para eles é difícil falar sobre si mesmo, seguir ordens e regras, 

explicar os próprios sentimentos e se comunicar. Também relataram questões 

que os prejudicam como a indisciplina e o perfeccionismo.  
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Figura 6 - Criação de ilustrações a respeito das doenças transmitidas por parasitas. 
 

 

B.L. nunca teve o costume de estudar em casa, mais do que isso, segundo 

relato próprio, estudar em casa era e é uma dificuldade que vem melhorando com 

o tempo. Principalmente agora que a jovem está cursando faculdade de Biologia. 

Os adolescentes que participaram da pesquisa nunca tinham entrado na 

Universidade Federal Fluminense, e alguns deles não tinham conhecimento da 

universidade, do que era uma faculdade ou do que significa o nível superior de 

escolaridade. Este aspecto fez perceber a própria posição de determinados 

jovens que por desconhecerem as possibilidades não as procuram. Ou mesmo 

quando batem de frente com as possibilidades não reconhecem que as mesmas 

podem os favorecer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Confraternização de encerramento do Projeto Almanaque 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

6.1 Conclusão 

 Durante a pesquisa, foi possível perceber a importância das intervenções 

realizadas. Pois muitas vezes os jovens possuem muito conhecimento, porém não 

sabem como utilizá-lo. 

 É também papel da escola oferecer aos alunos superdotados o suporte 

pedagógico do qual necessitam, não só para aprimorarem as suas capacidades, 

mas para descobrirem as habilidades que possuem e mais do que isso, saberem 

como direcioná-las. A instituição de ensino é também meio de construção de 

identidade, de trocas e de construção de vínculos, assim como é também espaço 

dotado de modelos a serem seguidos pelos alunos.  

 Cabe a escola ter um olhar diferenciado para com os estudantes, 

contribuindo para a identificação e encaminhamento de pessoas com 

superdotação. Uma identificação precoce, assim como estratégias eficientes, 

garantirá mais do que excelência acadêmica, mas inteligência emocional. 

 A pesquisa revelou características positivas e que agregam 

significativamente para a sociedade, presentes nos sujeitos com superdotação, 

são elas: Muita energia, comprometimento na realização das atividades 

propostas, alto nível intelectual, interesse em aprender coisas novas, criatividade, 
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significativo desenvolvimento moral, dinamismo na defesa das próprias crenças, 

perseverança, comprometimento com as tarefas de interesse, capacidade de 

superar obstáculos, conhecimento de si mesmo, consciência das situações ao 

seu redor, postura questionadora, não-conformismo com as coisas “erradas” para 

eles, idealismo, senso de justiça social, vitalidade, entre outros. 

 Os indivíduos com altas habilidades ou superdotação após receberem as 

intervenções dentro do projeto “Jovens Cientistas” tiveram oportunidade de se 

conhecerem melhor e de compreenderem o que eles não entendiam. Perceber 

que fazem parte de um grupo e que as suas particularidades não são motivo de 

vergonha aumentou a confiança em si mesmo e possibilitou o aprimoramento das 

capacidades já existentes em cada um.  

 Fazer parte de um projeto no qual os jovens passaram a ter acesso a 

informações a respeito de si mesmo e a orientações, sejam elas pessoais ou 

acadêmicas, viabilizou a análise do próprio meio social e a construção dos 

objetivos e sonhos. Expectativas direcionadas ao estudo, a profissão, as vidas 

pessoais e afetivas foram idealizadas e viver um futuro melhor do que o presente 

passou a ser uma questão de dedicação, estudo e tempo.  

 Retomando aos questionamentos levantados vimos que nem sempre os 

jovens percebem as próprias habilidades, o que pode dificultar ou impedir que 

deem um encaminhamento positivo a estas dotações.  Esse aspecto pode ser 

determinante em suas perspectivas de formação e aprendizagem bem como de 

motivação em relação ao futuro. 

 O fato de serem identificados e receberem um suporte e orientação permite 

que potencializem suas habilidades e descubram com menos desgaste pessoal 

os possíveis caminhos e possibilidades. No caso dos jovens em foco este aspecto 

fica ainda mais perceptível uma vez que são oriundos de segmentos de baixo 

poder aquisitivo, moradores de lugares de difícil acesso e ou com poucos 

recursos, famílias com baixo nível de escolaridade e limitado acesso a informação 

e cultura. Esses aspectos são isoladamente e mais ainda em conjunto, fatores 

dificultadores, por vezes impeditivos de desenvolvimento de uma formação de 

qualidade, para qualquer tipo de jovem.  

 No caso dos jovens com Altas Habilidades ou Superdotação, muito 

potencial fica sem aproveitamento e desenvolvimento, para prejuízo de todos. 

Podemos ter uma ideia aproximada das grandes perdas que se configuram 
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decorrente da falta de condições estruturais para o desenvolvimento destes 

jovens talentosos quando constatado o nível de desistência de alguns alunos que 

participam do programa e justificam pela falta de condições materiais a 

continuidade no processo, embora sejam bolsistas! 

 Como seres humanos precisamos ser valorizados! O olhar de 

reconhecimento endereçado a estes jovens quando selecionados pelo programa 

pode ser um impulso motivador para avançar, ver-se de forma diferente, apostar 

em suas capacidades, sentir-se reconhecido e incentivado pelo outro, levando-o a 

valorizar-se mais.  

 As dificuldades encontradas são muitas, como enumeramos. Mas poder 

compartilhá-las em um grupo, ter o apoio do grupo de “iguais”, parece estabelecer 

um elo entre estes jovens, fortificando a resiliência para vencer as dificuldades e ir 

adiante. 

 Quanto à escola ela é vista tanto por eles como por outros jovens como 

insuficiente, pouco motivadora e aqui cabe toda uma sinalização para a 

necessidade de programas que possam vir a trabalhar com estes jovens e ajudá-

los.  

 Indiscutivelmente também uma sinalização para a formação de 

professores, para as políticas públicas e o governo. É preciso melhorar! É preciso 

ajudar nossas crianças e jovens!        

 O estudo a respeito do humano é algo que não se esgota, pois trata-se de 

um ser complexo em permanente transformação. Ao abordarmos a temática da 

juventude relacionada com as Altas Habilidades ou Superdotação temos uma 

área de grande relevância social, que está em constante crescimento. 

 

 

6.2 Perspectivas 

 

 Como produto deste mestrado, montamos uma vídeo-aula inicial que pode 

ser futuramente aprofundada e transformada em um curso que será 

disponibilizado em sites e nas redes sociais. Portanto esperamos que este 

trabalho seja ferramenta de estudo e divulgação de informação para o público em 

geral e principalmente para os profissionais da educação.  
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8. APÊNDICE  

 

8.1 Roteiro de questionário 

 

• Como os jovens do projeto enxergam as suas próprias habilidades 

• Como aproveitam a posição que chegaram? 

• Qual a importância para eles do suporte que estão tendo? 

• Eles se percebiam como Superdotados? 

• O que fez com que eles reconhecessem as suas habilidades? 

• Como ficou a autoestima dos sujeitos após serem identificados? 

• Seus olhares sobre si mudaram após a identificação? 

• Quais as dificuldades que encontram? 

• Sentem-se parte de um grupo? 

• E o que significa fazer parte desse grupo? 

• Eles possuem outros grupos? 

• O que acham da escola? 

• O projeto tem importância na vida deles? 

• A família já os identificava como “diferentes
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