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RESUMO 

 

A temática das Altas Habilidades/Superdotação (AH/SD) em Matemática 

representa um vasto campo de pesquisa a ser investigado principalmente quanto 

a metodologias de ensino que possam valorizar o potencial dos alunos. Na 

Região Norte do país, em especial no estado do Tocantins, ainda são raras as 

iniciativas educacionais nessa área. Nessa direção, desenvolveu-se uma 

pesquisa no Instituto Federal do Tocantins (IFTO), na qual se elaborou e aplicou-

se um programa de enriquecimento para alunos do Ensino Médio com indicativo 

de AH/SD em Matemática com o objetivo de verificar se os comportamentos e 

características observados nos alunos do Pool de Talentos relacionam-se aos 

anéis de Renzulli. A concepção de superdotação adotada apoiou-se na Teoria 

dos Três Anéis de Renzulli e o programa de enriquecimento, intitulado 

Caleidoscópios e construções geométricas, foi elaborado com base no Modelo 

Triádico de Enriquecimento do mesmo autor. Este programa visa oferecer ampla 

variedade de experiências educacionais para desenvolver habilidades específicas 

e trabalhar alguns conceitos matemáticos envolvidos na construção de 

caleidoscópios. Conteúdos matemáticos que despertam pouco interesse para 

alguns alunos – como, por exemplo, a Geometria abordada neste estudo –, 

podem se tornar atraentes, dependendo da metodologia e dos recursos didáticos 

explorados. Os resultados apontam comportamentos de superdotação de alguns 

alunos em determinados momentos, no decorrer do programa, e reforçam a ideia 

de Renzulli quanto à concepção situacional de superdotação, garantindo que não 

se trata de um conceito estático, mas que sofre influência de estímulos externos 

que podem levar o indivíduo a desenvolver comportamentos de superdotação em 

alguma fase da vida. As análises indicam que mesmo os alunos que não 

apresentaram comportamentos de superdotação conseguiram resolver as tarefas 

propostas. Com isso em mente, defende-se que os programas de enriquecimento 

podem ser oferecidos sob a perspectiva inclusiva, proporcionando a todos os 

alunos oportunidades para desenvolver suas habilidades. 

 

Palavras-chave: Educação. Inclusão. Teoria dos Três Anéis. Programa de 

Enriquecimento. Ensino Médio.   



 
 

ABSTRACT 

The topic of High Abilities / Giftedness (AH / SD) in Mathematics represents a vast 

field of research to be investigated mainly regarding the teaching methodologies 

that can value the students' potential. In the northern region of the country, 

especially in the state of Tocantins, educational initiatives in this area are still rare. 

In this direction we developed a research in the Federal Institute of Tocantins 

(IFTO) in which we elaborated and applied an enrichment program for high school 

students with AH / SD indicatives in Mathematics with the objective of verifying if 

the behaviors and characteristics observed in the students of the Pool of Talents 

are related to the rings of Renzulli. The adopted conception of giftedness was 

based on Renzulli's Three Ring Theory and the enrichment program entitled 

Kaleidoscopes and geometric constructions was elaborated based on the Triadic 

Model of Enrichment from the same author. This program aims to offer a wide 

variety of educational experiences to develop specific skills and to work on some 

mathematical concepts involved in the construction of kaleidoscopes. 

Mathematical contents that arouse little interest for some students, such as the 

geometry discussed in this study, can become attractive depending on the 

methodology and didactic resources explored. The results points to behaviors of 

giftedness in few students at certain moments during the program and reinforces 

Renzulli's idea about situational conception of giftedness, ensuring that it is not a 

static concept but influenced by external stimuli that can lead the person to 

develop giftedness behaviors at some stage of life. Our analyzes indicates that 

even those students who did not present gifted behaviors were able to solve the 

proposed tasks. With this in mind, we argue that enrichment programs can be 

offered from an inclusive perspective, providing to all students opportunities to 

develop their skills. 

Keywords: Education. Inclusion. Three Ring Theory. Enrichment Program. High 

school. 

  



 
 

RESUMEN 

La tematica de Altas Habilidades/Superdotación (AH/SD) en Matemática 

representa un vasto campo de pesquisa a ser investigado, principalmente en lo 

que se refiere a las metodolo-gías de enseñanza que puedan valorizar el 

potencial de los alumnos. En la región Norte del país, en especial en el Estado de 

Tocantins, son escasas, todavía, las iniciativas educacionales en esta área. Así 

siendo, desarrollamos una pesquisa en el Instituto Federal de Tocantins (IF-TO), 

en la cual elaboramos y aplicamos un programa de enriquecimiento para alumnos 

de la Enseñanza Média con indicativo de AH/SD en Matemática con el objetivo de 

verificar si los comportamientos y las características observados en los alumnos 

de Pool de Talentos se relacionan con los ani-llos de Renzulli. La concepción de 

superdotación adoptada se basó en la Teoría de los Trés Anillos de Renzulli, y el 

programa de enriquecimien-to llamado Caleidoscópios e construções geométricas 

fue pensado de acuerdo con el Modelo Triádico de Enriquecimiento del mismo 

autor. El programa tiene como meta ofrecer una amplia variedad de experiencias 

educacionales para desarrollar habilidades específicas y trabajar algunos 

conceptos matemáticos involucrados en la construcción de caleidoscopios. 

Contenidos matemáticos que despiertan poco interés en algunos alumnos, como, 

por ejemplo, la Geometría abordada en este estudio, pueden llegar a ser 

atractivos dependiendo de la metodología y de los recursos didáticos utilizados. 

Los resultados apuntan comportamientos de superdotación de algunos alum-nos 

en determinados momentos del programa, además de reforzar la idea de Renzulli 

sobre la concepción situacional de superdotación, garantizando que no se trata de 

un concepto estático, pero que sufre influencia de estímulos externos que pueden 

llevar el individuo a desarrollar comportamientos de superdotación en alguna fase 

de la vida. Nuestras análisis indican que hasta mismo los alumnos que no 

apresentaron comportamientos de superdotación consiguieron resolver las tareas 

propuestas. Eso puesto, defendemos que los programas de enriquecimiento 

pueden ser ofrecidos bajo la perspectiva inclusiva, proporcionando a todos los 

alumnos opor-tunidades para desarrollar sus habilidades. 

Palabras-clave: Educación. Inclusión. Teoría de los Trés Anillos. Programa de 

Enriquecimiento. Enseñanza Média.  
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INTRODUÇÃO 

A temática das Altas Habilidades/Superdotação (AH/SD) sempre me 

despertou fascínio durante minha trajetória profissional. Alunos com talentos e 

habilidades acima da média representam 3,5% a 5% da população, segundo 

estimativa da Organização Mundial da Saúde (OMS) no Brasil, porém dependendo 

da concepção de superdotação adotada, este percentual pode ser ainda maior. 

Mesmo assim, muitas vezes, estes alunos passam despercebidos pela escola.  

Grande parte das escolas, ao trabalhar com turmas heterogêneas quanto ao 

rendimento escolar, passam a ofertar uma educação de qualidade intermediária 

destinada a atingir o maior número de alunos. Para aqueles com baixo desempenho 

acadêmico, são oferecidas aulas de reforço para tentar suprir as necessidades 

educacionais apresentadas. O que sempre me preocupou é o fato de ignorarmos 

aqueles alunos que estão acima do padrão considerado médio pela escola. Será 

que as escolas atendem às expectativas destes alunos ou eles poderiam 

desenvolver ainda mais suas habilidades, caso elas fossem mais bem estimuladas? 

Os registros de pesquisas científicas no país sobre as Altas 

Habilidades/Superdotação são recentes e isso reflete diretamente a falta de 

professores especializados para atender essa população. Escolas da rede regular 

de ensino pouco têm contribuído para com estes alunos, pois, na maioria das vezes, 

não há um programa destinado a eles e, assim, acabam sendo ignorados e passam 

despercebidos pela escola. Grandes talentos que poderiam estar sendo 

desenvolvidos acabam por ter seu potencial desperdiçado por não contar com 

experiências de aprendizagem que enriqueçam e estimulem o seu desenvolvimento, 

favorecendo a realização plena do seu potencial. 

Neste sentido, buscamos contribuir com uma pesquisa na área das AH/SD 

em Matemática, uma vez que foram encontrados poucos registros de produções 

científicas na área nos bancos consultados. Nossa pesquisa se desenvolve no 

Instituto Federal do Tocantins (IFTO), Campus Palmas e faz parte de outro projeto 

intitulado Um Estudo Sobre a Construção da Identidade dos Estudantes do IFTO 

Identificados com Altas Habilidades em Exatas que está sob responsabilidade da 

psicóloga e professora Leny Carrasco. O nosso trabalho contribuiu com este projeto 

com o objetivo de oferecer um programa de enriquecimento para complementar o 
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ensino regular, por meio de atividades e experiências enriquecedoras, tendo em 

vista as poucas oportunidades disponíveis para os alunos do IFTO Campus Palmas.  

Nossa tese centrou-se em desenvolver um programa de enriquecimento com 

atividades diferenciadas daquelas normalmente trabalhadas no ensino regular e 

fazer uso de diferentes recursos didáticos para motivar o desenvolvimento de 

habilidades específicas previstas para cada tarefa. A partir do programa de 

enriquecimento, esperamos observar comportamentos1 de superdotação que podem 

ser relacionados aos Três Anéis de Renzulli. Buscamos, então, responder a seguinte 

questão de pesquisa: Quais “comportamentos” desenvolvidos pelos alunos com 

indicativo de AH/SD em Matemática em um programa de enriquecimento podem ser 

associados aos Três Anéis de Renzulli? 

Adotamos, neste trabalho, a concepção de superdotação do psicólogo 

americano Joseph Renzulli, o qual defende três características essenciais para que 

o aluno possa ser considerado com alta habilidade/superdotação: capacidade 

elevada, envolvimento com a tarefa e criatividade. Em sua Teoria dos Três Anéis é 

possível contemplar um número maior de indivíduos oferecendo-lhes, dessa forma, 

a possibilidade de participar de programas de enriquecimento para potencializar 

ainda mais suas habilidades. Optamos por Renzulli ao observarmos a orientação do 

MEC nos cadernos destinados às escolas para abordar esta temática e o grande 

número de pesquisadores que se basearam nessa concepção. Nele buscamos 

aporte teórico utilizando o Modelo dos Três Anéis para a concepção de 

superdotação, elaboramos, ainda, um programa de enriquecimento baseado em seu 

Modelo Triádico de Enriquecimento e avaliamos o produto final produzido pelos 

alunos, por meio de um formulário sugerido pelo autor. 

O objetivo deste estudo consiste em identificar comportamentos de 

superdotação em Matemática nos alunos que compõem o Pool de Talentos, a partir 

do programa de enriquecimento proposto, associados aos Três Anéis de Renzulli. 

Para tanto, o trabalho encontra-se estruturado em 5 capítulos.  No Capítulo 1, será 

apresentada uma abordagem histórica acerca do tema das AH/SD do contexto 

mundial até a realidade brasileira, inclusive no estado do Tocantins.  

                                            
1 Comportamento:[De comportar +mento] S.m. 1. Maneira de se comportar; procedimento, conduta. 
2.Conjunto de atitudes e reações do indivíduo em face do meio social. 3. Psicol. O conjunto das 
reações que se podem observar num indivíduo, estando este em seu ambiente, e em dadas 
circunstâncias. Novo Aurélio: O dicionário da Língua Portuguesa, Século XXI, 1999, p. 514. 
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No Capítulo 2, realizamos um levantamento bibliográfico em alguns dos 

principais bancos de teses e dissertações do contexto nacional e internacional, que 

nos permitiu conhecer um pouco mais sobre a temática das AH/SD, as pesquisas já 

realizadas na área e, assim, certificar o ineditismo de nosso trabalho.  

No Capítulo 3, destacamos a concepção de superdotação adotada nessa 

pesquisa, baseada na Teoria dos Três Anéis de Renzulli. Esse autor apresenta, 

também, o Modelo das Portas Giratórias para identificação e seleção de alunos com 

indicativos de AH/SD para formação do Pool de talentos, bem como uma proposta 

para um atendimento educacional especializado para esses alunos na forma de um 

Modelo Triádico de Enriquecimento.  

No Capítulo 4, discorremos sobre os procedimentos metodológicos que 

orientaram a pesquisa para aquisição dos dados: a seleção do Pool de talentos, o 

perfil dos participantes, a descrição e as formas de registro e de coleta de dados. 

Nesta seção, também detalhamos o planejamento das tarefas do programa de 

enriquecimento e descrevemos também o procedimento de cada oficina.  

O Capítulo 5 é dedicado à análise dos resultados obtidos, em que são 

observados os comportamentos dos alunos no decorrer do programa. As análises 

são apresentadas por duplas, de acordo com a organização na etapa final do 

programa. São destacados os comportamentos e as características que eram 

esperados a partir das tarefas propostas, bem como os comportamentos observados 

para, assim, buscar relacioná-los com os anéis de Renzulli para, então, verificar a 

presença de comportamentos de superdotação. 

No Capítulo 6, apresentamos algumas reflexões gerais acerca do trabalho 

desenvolvido. Destacamos a relevância do tema, principalmente para a região em 

que a pesquisa foi desenvolvida e a importância do reconhecimento das 

necessidades educacionais especiais do público das AH/SD. São relatadas algumas 

dificuldades encontradas no decorrer do programa, alguns resultados gerais e 

sugestões para adaptações e pesquisas futuras.     

Acreditamos que, ao ampliarmos as discussões acerca dos comportamentos 

e necessidades dos alunos com indicativo de AH/SD em Matemática, estaremos 

despertando o olhar para a implementação de ações apropriadas às necessidades 

educacionais desse público. Esperamos, dessa maneira, que o presente trabalho, 

alicerçado em uma perspectiva inclusiva, possa oferecer contribuições para o 
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desenvolvimento de propostas educativas de qualidade, destinadas a todos os 

alunos. 
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CAPÍTULO 1 

ALTAS HABILILDADES/ SUPERDOTAÇÃO 

 
No presente capítulo, apresentamos um breve histórico acerca da temática 

das AH/SD, em que é possível perceber que as diferentes concepções de 

superdotação sempre estiveram relacionadas ao contexto histórico e cultural, de 

acordo com as exigências que a sociedade faz ao indivíduo.   

 

1.1 CONTEXTO HISTÓRICO MUNDIAL 

 

O interesse por pessoas que apresentam alguma forma de inteligência 

notável ou talento especial pode ser observado em diversas culturas e em períodos 

diversos ao longo da história da humanidade. Segundo Alencar (2001), na Grécia 

Antiga, Platão já se interessava em selecionar estudantes com inteligência e 

desempenho físico superior em tenra idade e independente de classe social, 

formando, assim, um grupo chamado de “Crianças de Ouro”. A escola de Platão 

oferecia gratuitamente um programa educacional especial para essas crianças, para 

que as habilidades fossem treinadas e aperfeiçoadas na perspectiva de formar 

futuros líderes e proporcionar benefícios ao Estado. A proposta de Platão 

contrariava os interesses da sociedade local, uma vez que, em Atenas, a educação 

formal era oferecida somente em escolas particulares e destinava-se à classe 

aristocrática a quem caberia a liderança que seria determinada hereditariamente 

(GAMA, 2006).  

Segundo Eysenck (1982), para Platão, o fato de uma pessoa se destacar por 

sua inteligência ou desempenho físico era considerada uma ordem predeterminada 

por Deus e, assim, os fatores genético e social não teriam nenhuma influência. Esta 

concepção era aceita, pois não havia estudos científicos e os filósofos eram os 

estudiosos da época que tentavam explicar o porquê das coisas. Essas posturas 

indicavam uma tendência teocentrista ao interpretar o comportamento humano e se 

estenderam até a segunda metade do século XIX. 

A cultura grega sempre se destacou pela especial atenção dedicada às 

pessoas com inteligência superior, o que pode justificar uma provável relação entre 
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a valorização dos talentos e o grande número de filósofos, matemáticos, escritores, 

astrônomos, artistas e outros de diferentes áreas que deixaram várias contribuições 

que são, até hoje, base para importantes áreas do conhecimento (ALENCAR; 

FLEITH, 2001). Segundo Alencar (2001) e Novaes (1979), durante os séculos XV e 

XVI, o Império Turco também se preocupava em identificar as crianças mais fortes e 

mais inteligentes para que recebessem formação e instrução em uma escola-palácio 

onde o objetivo era o desenvolvimento pleno de suas habilidades para que, assim, 

se tornassem artistas, sábios ou chefes de guerra. Desse modo, com o 

desenvolvimento pleno de talentos excepcionais no período do Renascimento, 

surgiram, no contexto mundial, grandes nomes que merecem destaque, como, por 

exemplo, Michelangelo, Leonardo da Vinci, Luis de Camões, Willian Shakespeare, 

Galileu Galilei (LUSTOSA, 2004). 

Nesse sentido, têm-se, também, em diferentes períodos das culturas chinesa, 

japonesa e turca, registros que apontam que havia uma preocupação e cuidados 

especiais dedicados a indivíduos superdotados, como forma de estimulá-los a 

desenvolver ao máximo suas potencialidades (ALENCAR; FLEITH, 2001). Nessas 

culturas, a concepção era de que a criança talentosa não se desenvolvia sem 

educação apropriada; este pensamento continua forte ainda hoje. Na China, há 

2.000 a. C. as crianças já eram selecionadas por meio de exames e recebiam 

atenção especial como forma de treinamentos e eram admiradas e reconhecidas 

socialmente. A China, hoje, é um dos países mais envolvidos com a educação 

especial desses alunos, principalmente nas áreas de matemática e ciências 

(ALENCAR, 2001; GAMA, 2006). 

É interessante observarmos que para a época, estas culturas tinham uma 

concepção de superdotação que reconhece que o indivíduo não se desenvolve 

sozinho, e sim que precisa de estímulos para desenvolver plenamente suas 

potencialidades. As crianças recebiam treinamentos ainda em idade precoce e o 

estado reconhecia estes indivíduos como uma riqueza a ser preservada, por isso a 

necessidade de se investir no desenvolvimento dessas pessoas. 

Durante a Idade Média, na qual predominava o Teocentrismo e tudo girava 

em torno do bem e do mal, qualquer anormalidade em relação aos padrões médios 

do comportamento humano da sociedade representavam pessoas com possessões 

demoníacas que eram perseguidas e julgadas pela Santa Inquisição (MIRANDA, 

2008). Enquanto que para alguns filósofos gregos a superdotação era tida como um 
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dom divino, em Roma, as influências do cristianismo consideravam as capacidades 

intelectuais superiores como uma anormalidade oriunda de uma maldade 

transcendental. 

A tendência antropocentrista passou a ganhar forças com as mudanças que 

foram surgindo por meio das ideias renascentistas, em que o foco passou a ser o 

homem em si. Segundo Virgolim (1997): 

 
Já na Renascença, com o advento das novas teorias derivadas da 
observação e classificação, os demônios foram substituídos pela 
mente, concebida como função do cérebro e do sistema nervoso, o 
que deu origem a fortes interesses sobre as diferenças individuais no 
comportamento mental.    
 

Ou seja, a concepção de superdotação deixou de ser relacionada ao 

sobrenatural e passou a ser associada ao cérebro e ao sistema nervoso, momento 

em que os indivíduos que apresentassem desvios acima ou abaixo da média, seriam 

considerados “frágeis e neuróticos”. Temos, assim, a origem de um mito que 

perdurou ao longo de muitos anos, estabelecendo relação entre a superdotação e a 

loucura, passando a reconhecer os indivíduos como loucos, anormais ou neuróticos 

(ALENCAR;  FLEITH, 2001). 

Na Idade Moderna, com os avanços da navegação e as descobertas 

científicas, as ciências se tornaram um modelo de referência e desenvolveram uma 

visão mecanicista, na qual o corpo humano passa a ser considerado como uma 

“máquina perfeita”. Qualquer anormalidade no corpo seria como uma peça 

disfuncional na máquina e, portanto, de responsabilidade médica. Com a Revolução 

Industrial, o fator humano e por consequência a inteligência passaram a ser 

valorizados pelas organizações que, na busca por seus resultados, reconhecem que 

a capacidade de raciocínio, de criatividade e de solucionar problemas está presente 

nas pessoas e não nas máquinas (RECH, 2007).  

Ao longo da história, em diferentes culturas e diferentes épocas, sempre 

houve a preocupação para com as pessoas que se destacam de alguma forma pela 

sua inteligência ou habilidade superior que a de seus pares. Com isso, é possível 

acompanharmos as mudanças e os avanços das pesquisas nessa área, no decorrer 

desses períodos, em relação ao próprio conceito de inteligência para se chegar nas 

AH/SD.   
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Começam a surgir, então, os primeiros estudos que se destinam a investigar 

a inteligência. No século XIX, acreditava-se que a superdotação fosse transmitida 

hereditariamente, assim como a neurose, uma vez que ainda se estabelecia relação 

entre ambas. Nesse período, um dos primeiros pesquisadores interessados em 

investigar a inteligência e as diferenças de habilidade mental nos indivíduos foi o 

cientista britânico Sir Francis Galton que publicou, em 1869 na Inglaterra, a obra 

Hereditary Genius, na qual objetivava analisar cientificamente a superdotação por 

meio de testes e comprová-la como transmissão hereditária. Nessa obra, Galton 

buscou justificar a genialidade como decorrente da hereditariedade, defendendo, 

assim, que casamentos adequados poderiam levar à evolução da espécie através 

da eugenia, o que concluiu sob as influências de seu primo Charles Darwin, que 

publicou, em 1859, o livro A origem das espécies (SALGADO-NETO; SALGADO, 

2011). 

Entretanto, alguns autores questionavam o fato de que Galton não levou em 

consideração o contexto sociocultural no qual as famílias estavam inseridas 

(VIRGOLIM, 1997). Seus estudos não conseguiram comprovar a relação entre a 

genialidade e a hereditariedade, bem como também não apresentaram dados 

significativos sobre a superdotação. Os testes psicométricos, utilizados por Galton, 

foram levados aos Estados Unidos por James M. Cattel, psicólogo americano que, 

em 1880, realizou pesquisas sob uma visão quantitativa da inteligência numa 

perspectiva também biológico-hereditária (ALENCAR; FLEITH, 2001; VIRGOLIM, 

1997). 

Algumas décadas após, surgiu, na França, o interesse em identificar crianças 

com “retardo mental” em escolas de Paris e separá-las dos demais alunos. Os 

psicólogos franceses Alfred Binet e Théodore Simon atenderam ao pedido do então 

Ministro da Instrução Pública da França e desenvolveram, no período de 1905 a 

1908, um instrumento capaz de mensurar a inteligência com o objetivo de avaliar a 

complexidade do intelecto. Criaram, assim, a primeira Escala de Inteligência Binet-

Simon, definindo o conceito de idade mental, que era obtido a partir da capacidade 

da criança de realizar atividades envolvendo memória, vocabulário, matemática, 

compreensão e outras em comparação com uma escala baseada na capacidade 

típica para cada idade. Mesmo que o objetivo de seu estudo fosse identificar 

crianças com “atraso mental”, sua pesquisa tornou-se importante ferramenta para 

identificar também crianças com idade mental acima da cronológica. Por meio desta 
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ferramenta, se tornou possível mensurar a inteligência pelo conceito de idade mental 

e não mais pelo conceito de idade cronológica (VIRGOLIM, 1997).  

Expandindo o conceito e procedimentos de Binet na Universidade de 

Stanford, o educador e psicólogo americano Lewis M. Terman publicou, em 1916, a 

Escala de Inteligência Stanford-Binet. Ele introduziu na América o termo Quociente 

de Inteligência – QI, que teve sua origem em 1911, através dos estudos do 

psicólogo alemão Willian Stern. O valor do QI é encontrado ao se dividir a idade 

mental pela idade cronológica e multiplicar o resultado por 100 (ALENCAR, 2001). 

Nessa concepção, o indivíduo que apresenta um desempenho intelectual 

superior ou um alto resultado em um teste de QI é considerado superdotado. 

Embora esse instrumento tenha suas limitações, seu suporte psicométrico 

possibilitou a compreensão de componentes da inteligência que figuram na 

superdotação, tais como raciocínio lógico, raciocínio mecânico, raciocínio espacial, 

memória, percepção, pensamento abstrato, entre outros. Com a I Guerra Mundial, a 

busca por testes de inteligência cresceu consideravelmente e, assim, também 

surgiram críticas de que os testes medem apenas habilidades 

de pensamento convergente, indutivo, e desprezam outras habilidades, como a 

capacidade de estabelecer relações entre diferentes informações (LANDAU, 2002). 

Segundo Tentes (2011), uma abordagem crítica lançada à escala de Binet, 

destacando a importância e as consequências das avaliações de inteligência, foi 

conduzida por Gould, que se posicionou contra o determinismo genético e destacou 

os usos indevidos do QI. Foram apontadas por Gould as incoerências lógicas destas 

teorias e os impactos na sociedade e na vida das pessoas, uma vez que ele 

defendia que as aplicações de testes deveriam se converter em teorias de 

incremento das potencialidades dos sujeitos, por meio de uma educação adequada, 

na qual o sujeito identificado por esses instrumentos necessitaria de auxílio e não de 

um rótulo indelével.   

No ano de 1921, quando a Holanda criou a primeira escola para receber 

alunos com inteligência acima da média, iniciou-se, também, a mais longa pesquisa 

longitudinal realizada nesta área por meio do pesquisador Terman no período entre 

1921 e 1958 com estudantes da Califórnia. Segundo Martins (2013), Terman 

solicitava aos professores que indicassem os três alunos mais dotados da classe, 

submetia-os ao teste de inteligência Stanford-Binet e selecionava aqueles que 

atingissem um QI igual ou superior a 130. Dessa maneira, ele obteve uma amostra 
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de 1500 indivíduos, dos quais selecionou 543 para participarem de um estudo 

longitudinal por 38 anos. Com uma pesquisa de durou quase quatro décadas e 

envolveu um grande número de participantes, ele recebeu várias críticas, porém, os 

resultados provaram não haver relação entre a superdotação e a debilidade física ou 

a insanidade, bem como comprovaram que o QI pode aumentar ao longo da vida. A 

partir dessa investigação, a superdotação passou a ser reconhecida como resultado 

da interação entre herança e fatores externos do ambiente. Nesse estudo, foi 

observado ainda que os indivíduos com alto potencial diferem entre si de várias 

maneiras, formando um grupo heterogêneo (MARTINS, 2013).  

Começaram a surgir, então, neste período, os primeiros estudos que 

relacionam a importância dos fatores externos para o desenvolvimento da 

inteligência. Em 1924, na Rússia, Vygotsky alertou para o fato de que o 

desenvolvimento humano está intimamente relacionado às influências do ambiente, 

destacando a aprendizagem como o processo que eleva o desenvolvimento das 

funções mentais superiores (ALENCAR; FLEITH, 2001).  

Acreditando que fatores externos como o ambiente possam favorecer o 

desenvolvimento das potencialidades de crianças com quociente intelectual elevado, 

surgiu também no Brasil a preocupação em desenvolver metodologias que 

pudessem atender às necessidades desses alunos, que foram destacadas pela 

psicóloga russa, Helena Antipoff, quando, a partir de 1930, começou a chamar a 

atenção especial para a compreensão que os mestres deveriam ter para com estes 

indivíduos (CUPERTINO, 2008). 

Nesse mesmo período, conforme Lustosa (2004), a psicóloga americana Leta 

S. Hollingworth destacou a atenção para os cuidados com os aspectos do 

desenvolvimento afetivo e sócio emocional, atribuindo à escola a responsabilidade 

de educar estas crianças superdotadas. Sua preocupação era o bem-estar 

emocional daqueles que apresentavam habilidades acima da média bem como uma 

educação de qualidade através de um currículo diferenciado, capaz de aprofundar 

os conhecimentos dos alunos em determinadas áreas e também acelerar conteúdos 

quando necessário.  

Em 1936, Jean Piaget, filósofo e psicólogo suíço, demonstrou que fatores do 

ambiente podem estimular mecanismos internos e, assim, contribuir com a evolução 

da inteligência. Os estímulos que o sujeito recebe, ao se relacionar com outras 

pessoas ou mesmo com objetos, são capazes de colocar em ação os processos 
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cognitivos para que o sujeito tente superá-los. É neste processo de motivação que o 

sujeito é impulsionado a atuar em seu meio, promovendo interações que resultam na 

ativação dos processos de desenvolvimento e aprendizagem (DELPRETTO; 

GIFFONI; ZARDO, 2010). 

Outro pesquisador que também contribuiu para os avanços na temática das 

AH/SD, destacado por Fernandes (2014), foi o engenheiro elétrico americano, Louis 

L. Thurstone, que apresentou à comunidade científica, em 1936, sua teoria das 

habilidades mentais primárias, isto é, um conjunto de sete fatores independentes 

entre si: compreensão verbal, fluência verbal, aptidão numérica, aptidão espacial, 

raciocínio, velocidade perceptiva e memória. Mesmo não conseguindo comprovar 

empiricamente a total independência entre os fatores isolados, Thurstone defendeu 

que eles reúnem especificidades e características suficientes para serem 

concebidos como unidades funcionais independentes. Para a identificação destes 

fatores, ele criou uma bateria de testes conhecida como “Primary Mental Abilities”, 

também vista como forma de refutar os testes de inteligência apresentados por Binet 

e Simon.  

Com os avanços das pesquisas, Terman, em 1937, realizou a última revisão 

na Escala Stanford – Binet, se retratou quanto ao determinismo presente em suas 

conclusões e justificou as diferenças entre grupos, que foram reformuladas do ponto 

de vista dos fatores ambientais (VIRGOLIM, 1997).    

Segundo Fernandes (2014), tomando como parâmetro a bateria de testes 

apresentada por Thurstone e reconhecendo também a influência maciça das 

Escalas de Binet, foram introduzidas por Antipoff no Brasil, em 1939, as Escalas 

Wechsler – WISC, adaptadas e padronizadas para o contexto brasileiro, para 

avaliação do nível de inteligência.  

É sob a perspectiva do trabalho desses pioneiros que pesquisas 

subsequentes passaram a ampliar as possibilidades de investigação para além do 

QI, avaliando também aspectos do desenvolvimento das crianças e adolescentes 

superdotados como o papel da família, da escola e da própria comunidade, vistos 

como fatores externos capazes de estimular ou inibir o desenvolvimento da 

inteligência. Países como os Estados Unidos, já no século XIX, ofereciam escolas 

próprias para atender estes alunos e programas de aceleração para o aluno avançar 

individualmente por entre as etapas da escolarização, de acordo com o seu 

desenvolvimento para, assim, concluir os estudos em menos tempo. Em 1950, o 
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Conselho de Pesquisa em Ciências Sociais daquele país convocou uma Conferência 

para cientistas sociais e psicólogos a fim de revisar os conhecimentos na área e 

planejar os próximos passos para melhorar o processo de identificação de talentos 

(GAMA, 2006; NOVAES, 1979). 

Quando em 1957, a União Soviética lançou o foguete Sputnik, evidenciando 

seu avanço tecnológico e representando, assim, uma ameaça ao sistema 

educacional norte-americano é que os Estados Unidos começam a investir, cada vez 

mais, em programas para indivíduos superdotados, financiando pesquisas que 

visam à identificação e ao incentivo de talentos nas áreas de interesse nacional para 

garantir a liderança americana na área econômica, industrial, educacional, científica, 

entre outras (FLEITH, 2001; RENZULLI, 2004; GAMA, 2006).  

No final da década de 1960, o norte-americano Joseph S. Renzulli deu início 

as suas investigações sobre os superdotados. Atualmente, ele é conhecido por 

desenvolver o Modelo dos Três Anéis, que promoveu uma concepção ampliada da 

superdotação. Ele é também responsável pela "Escola Modelo de Enriquecimento" 

para o desenvolvimento de talentos das crianças nas escolas. (ALENCAR; FLEITH, 

2001). Entre várias concepções diferentes sobre a superdotação, Renzulli se 

destacou e hoje é um dos grandes nomes na área, sendo mundialmente 

reconhecido com o seu Modelo dos Três Anéis, uma forma ampliada e mais 

dinâmica para identificar os superdotados.  

Sem uma concepção definida para a superdotação, educadores e 

pesquisadores norte-americanos redigiram o Relatório Marland, em 1972, com o 

propósito de definir amplamente a superdotação. À medida que o movimento crescia 

em tamanho e influência, a comunidade em torno da educação para AH/SD se 

engajava também na luta por um atendimento especializado, tentando mostrar que a 

educação para os alunos com AH/SD diferia da educação geral ofertada nas 

escolas.   

A influência de teóricos e pesquisadores norte-americanos faz-se bastante 

presente na educação brasileira até os dias atuais. A definição de inteligência e 

superdotação, sua evolução e a forma de avaliação são construídas ao longo da 

história da humanidade e adaptadas de acordo com os avanços e novas 

descobertas nas ciências, mas, mesmo entre os especialistas da área, é difícil se 

chegar a um consenso sobre um único conceito.  
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Outros países, tanto do ocidente quanto do oriente, também passam a 

reconhecer a importância da identificação e as vantagens provenientes da educação 

destes indivíduos, passando a investir, cada vez mais, em pesquisas e no 

atendimento diferenciado aos alunos com AH/SD (ALENCAR; FLEITH, 2005). Na 

Ásia em geral (Coréia, Taiwan, Singapura), a partir dos anos 1970, já se percebia 

maior investimento no potencial humano, fortalecendo a educação dos talentos. 

Consequência disso é a primeira Conferência Mundial sobre Superdotação realizada 

em Israel em 1975.  

Em meados da década de 1970, surgiu nos Estados Unidos um movimento 

com o objetivo de renovar as pesquisas na área da superdotação, o Social Science 

Research Council (organização independente sem fins lucrativos, sediada nos 

Estados Unidos e dedicada a promover a investigação nas ciências sociais e 

disciplinas afins), que convocou alguns psicólogos para essa tarefa. No entanto, 

formaram-se dois grupos que defendiam orientações opostas: o primeiro propunha 

que as novas pesquisas começassem da estaca zero, ao passo que o segundo 

concordava com a psicometria utilizada até então, utilizando por base o QI, mas 

entendia que ela deveria ser ampliada para alcançar áreas que ainda não haviam 

sido exploradas na primeira metade do século.  

Forma-se, assim, o Movimento para o Desenvolvimento do Talento, composto 

pelos psicólogos do desenvolvimento David Feldman, Howard Gardner, Howard 

Gruber e Robert Sternberg entre outros, que priorizavam a pesquisa acerca da 

criatividade e da “grande” superdotação (MORELOCK, 1996). Os estudos 

desenvolvidos por Feldman acerca das crianças prodígio e os de Gardner, na 

década de 1980, sobre as inteligências múltiplas, são, hoje, amplamente 

conhecidos, assim como a Teoria Triárquica da Inteligência Humana de Sternberg, e 

compõem o que Morelock (1996) também denomina Movimento para além do QI. 

Em Lustosa (2004), vemos que no livro “A Teoria das Inteligências Múltiplas”, 

Gardner, em 1983, passa a considerar uma visão multidimensional da inteligência na 

qual questiona os testes de QI como instrumento único usado na identificação de 

indivíduos superdotados e chama a atenção para a importância de estimular as 

competências e habilidades naturais destes indivíduos. Uma crítica lançada a esse 

grupo surge de Morelock (1996) ao considerar que essas inovações não 

contemplam as necessidades da “criança superdotada”. Sua preocupação se refere 
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à questão de se considerar o superdotado como ser humano e não somente como 

um indivíduo definido pelo que é capaz de produzir. 

Baseando-se em trabalhos voltados para as dimensões sociais e emocionais 

do superdotado é que, em 1991, surgiu outro grupo denominado Columbus, 

composto por teóricos e pais que se opõem às ideias do Movimento para o 

Desenvolvimento do Talento. A tese central do Columbus era a de considerar a 

experiência interior da criança superdotada para a compreensão desse fenômeno e 

não o desempenho ou a capacidade de realização de tarefas.  O Grupo Columbus 

propõe que a superdotação é um processo e não um produto. O interesse desse 

grupo encontra embasamento teórico nas contribuições de Lev Vygotsky, Kazimierz 

Dabrowski, Jean Terrassier e Alfred Binet e está focado na dimensão emocional, 

mas não negligencia a dimensão cognitiva (MORELOCK, 1996). 

Como Morelock (1996, p.06) aponta, ambos os grupos contribuíram com seus 

estudos para a área da superdotação, mesmo que focalizando aspectos diversos. 

Por um lado, o Movimento para o Desenvolvimento do Talento conseguiu atingir um 

número maior de beneficiados e também proporcionar educação de qualidade, como 

é o caso da proposta de Renzulli (1986). Por outro lado, o Grupo Columbus 

considerou a importância da aferição de um mínimo de QI, mas se preocupou em 

aprofundar os conhecimentos acerca dos aspectos emocionais e morais dos 

superdotados. 

Mesmo que tenham diferentes pontos de vista e concepções, o importante é 

que a discussão sobre o tema se faz presente em vários países que passam a 

reconhecer a importância de se investir na educação dos superdotados, começam a 

se mobilizar e organizar eventos pelo mundo afora e, assim, resultam em 

documentos que se destinam a explicar como é concebida a superdotação.  

Em 1994, na cidade de Buenos Aires, na Argentina, ocorreu o I Congresso 

Ibero-Americano de Superdotação, Talento e Criatividade. No mesmo ano, foi 

firmada a Declaração de Salamanca, uma resolução das Nações Unidas que trata 

dos princípios, política e práticas em educação especial. Os países envolvidos 

assumiram o compromisso para com a Educação para Todos, reconhecendo a 

necessidade e urgência de educação para as crianças, os jovens e os adultos com 

necessidades educacionais especiais dentro do sistema regular de ensino. A 

Declaração é considerada mundialmente um dos mais importantes documentos que 

visam à inclusão social, juntamente com a Convenção sobre os Direitos da Criança 
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(1988) e da Declaração Mundial sobre Educação para Todos (1990) (LUSTOSA, 

2004). 

Na União Européia, a assistência e o apoio educacional ao superdotado 

também começaram a ganhar espaço a partir da década de 1990, quando se 

reconheceu que estes estudantes necessitam de tratamento diferenciado e atenção 

especial de acordo com suas necessidades de desenvolvimento e aprendizagem. 

Em 2001, o Ministério da Ciência e Educação da Alemanha atribuiu aos autores do 

Relatório Gifted Education in 21 European Countries: Inventory and Perspective a 

tarefa de inventariar a educação para superdotados nas escolas europeias. Os 

relatórios revelaram um desenvolvimento dinâmico da educação para superdotados 

nas escolas europeias, verificando que o estatuto legislativo das crianças 

superdotadas e de suas necessidades transformou-se realidade em alguns países. 

A formação de professores e seu aprimoramento melhoraram na maioria dos casos 

estudados. Entretanto, o maior progresso foi constatado na Suíça, Alemanha e 

Reino Unido, países que, em 2002, já se posicionavam muito bem no ranking da 

educação para superdotados e que vêm registrando um progresso substancial 

contínuo desde essa data (ANDRÉS, 2010). 

Na Espanha, a discussão sobre a temática das AH/SD se deparou com a 

dificuldade para definir um termo que designasse estas pessoas que se sobressaem 

por um ou outro motivo em uma ou várias áreas. Até que, em 2006, foi criada uma 

nova Lei Orgânica de Educação que passou a usar os termos: alunos com 

sobredotação intelectual e alunos com superdotação intelectual; mas atualmente o 

termo que vem sendo utilizado é aluno com altas capacidades intelectuais (COMES; 

DÍAZ; LUQUE; MOLINER, 2008). Para estes autores, a precisão da definição para a 

superdotação também não é o mais importante, mas, sim, dispor de recursos 

materiais e humanos necessários para promover, identificar e dar uma resposta 

educativa adequada para estes estudantes.  

É possível notar que as diferentes concepções de inteligência e superdotação 

podem variar em função do contexto histórico e cultural, de acordo com as 

exigências que a sociedade faz ao indivíduo. Esta é a visão de muitos estudiosos, 

de que a inteligência e talento caminham juntos dependendo do contexto cultural, 

psicológico e social em que a pessoa esteja inserida, assim defendem Gagné, 

Gardner, Moon, Renzulli, Sternberg (FERNANDES, 2014). 
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Podemos observar que é uma área do conhecimento que se encontra em 

construção com várias oportunidades de pesquisas a serem exploradas, pois não há 

consenso dos especialistas quanto a vários pontos fundamentais, sejam estes 

voltados ao conceito, terminologias, identificação, atendimento educacional e, até 

mesmo, acerca dos elementos constituintes do fenômeno da superdotação.  

 

1.2 AS ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO NO BRASIL 

 

O primeiro registro histórico brasileiro a tratar sobre a superdotação é de 

1924, quando testes de inteligência americanos são validados no Brasil, mais 

precisamente nos estados de Recife e no antigo Distrito Federal. A primeira 

aplicação dos testes foi realizada pelo Instituto de Psicologia do Recife, com 

estudantes de cursos secundários em 1929 (ALENCAR; FLEITH, 2001; DELOU, 

2001). 

Em 1929, após a Reforma do Ensino Primário, Profissional e Normal do 

Estado do Rio de Janeiro é que se têm as primeiras iniciativas relacionadas ao 

atendimento de alunos com potencial intelectual elevado. Com a falta de políticas 

públicas, nos âmbitos estadual e federal, tornou-se apenas uma iniciativa isolada, 

não garantindo a universalização do atendimento aos “super-normaes”, conceito 

utilizado pelo educador Leoni Kaseff e reproduzido na lei (DELOU, 2007).  

As três primeiras publicações, no Brasil, a abordar esse tema são: Educação 

dos Super-normais, em 1931, de Leoni Kaseff, O Dever do Estado relativamente à 

Assistência aos mais Capazes, de 1932, e O Problema da Educação dos Bem-

Dotados em 1933, ambos de autoria de Estevão Pinto, em que propõe a adoção de 

“salas especiais”. É possível observar que o prefixo “super” para caracterizar 

indivíduos com desenvolvimento intelectual elevado não é recente no Brasil. Outro 

aspecto a ser destacado é a divergência de terminologias já nas primeiras 

publicações (GAMA, 2006). 

No ano de 1929, chegou ao Brasil a psicóloga russa Helena Antipoff, a 

convite do governador do estado de Minas Gerais, para participar do processo de 

reformulação do ensino no estado. Com suas ideias inovadoras, ela introduziu o 

termo excepcionalidade para representar aqueles que se distanciam da média da 

população (tanto para aqueles que possuíam alguma “deficiência” como para 

aqueles que estavam acima da média) e também para substituir termos pejorativos 
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que vinham sendo utilizados como “anormal” e “retardado” (DOMINGUES, 2011, p. 

6; DELOU, 2007). Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação em 1961, os artigos 8º 

e 9º tratam da educação dos “excepcionais”, referindo-se aos deficientes mentais, 

aos superdotados e àqueles com problemas de conduta (DELOU, 2007; 

DOMINGUES, 2011).  Mais tarde, passou-se a utilizar um novo termo para os 

indivíduos mais capazes, denominando-os “bem-dotados” (DELOU, 2007; RANGNI; 

COSTA 2011). 

Dentre as suas contribuições, podemos citar ainda a participação de Antipoff 

na criação de várias instituições voltadas ao atendimento das crianças excepcionais 

e dos bem-dotados, dentre elas as Sociedades Pestalozzi (1932) que reuniam 

pequenos grupos de alunos bem-dotados para estudar literatura, teatro e música 

que, mesmo não sendo contempladas nos testes de QI, deveriam ser estimuladas 

para a construção humana. Essas sociedades passam a se reproduzir pelo país e, a 

partir de 1967, começam a ser realizados seminários sobre a educação dos bem-

dotados (ANTIPOFF, 2010; DOMINGUES, 2011; DELOU, 2007; CUPERTINO, 

2008).  

Em 1950, merece destaque também o trabalho da educadora Maria Julieta S. 

Ormastroni, que criou o programa Cientistas para o Futuro, com o objetivo de revelar 

novos talentos, apostando, assim, nos superdotados (CUPERTINO 2008). Na 

legislação brasileira, temos em 1961, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) nº 4.024, nos seus Artigos 88 e 89, faz referência à “educação de 

excepcionais”, em que fica subentendida a inclusão dos alunos AH/SD nessa 

modalidade de educação (BRASIL, 1961, p. 15).  

Tanto os excepcionais como os bem-dotados eram reconhecidos como 

vítimas de preconceito e exclusão social. Mas, conforme Delou (2007), sempre 

houve maior preocupação com as pessoas com deficiências, priorizando-se 

atendimento especializado para estes ao passo que para os bem-dotados os 

programas de atendimento conduziam-se lentamente. O Ministério da Educação e 

Cultura – MEC criou, em 1967, a primeira comissão para estabelecer critérios de 

identificação e atendimento para superdotados. Na década de 1970, foram criados o 

Núcleo de Apoio à Aprendizagem do Superdotado (1975) e a Associação Brasileira 

de Superdotação (1978) que serviram como referência para que escolas da rede 

privada de ensino, em vários estados, pudessem oferecer atendimento aos 
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superdotados através de programas específicos destinados às necessidades desses 

alunos (CUPERTINO, 2008; GAMA, 2006).  

Especialistas na área da superdotação de todo o país se reuniram em 1971, 

para um importante seminário que foi realizado na Universidade de Brasília, sob a 

responsabilidade do MEC e da equipe da Campanha Nacional de Educação e 

Reabilitação de Deficientes Mentais, com o objetivo de discutir e planejar a 

identificação precoce de alunos com altas habilidades e organizar um sistema de 

educação com profissionais qualificados para atender a estes alunos. Ainda em 

agosto de 1971, foi promulgada a Lei no 5.692/71, que fixa as Diretrizes e Bases do 

Ensino de 1º e 2º graus, ou seja, Diretrizes e Bases para a Educação Básica, 

estabelecendo um sistema educacional com ampla flexibilidade, com ênfase no 

atendimento às diferenças individuais dos alunos, tanto para aqueles com 

deficiências físicas e mentais como para os superdotados. 

Conforme o Artigo 9º da LDB de no 5.692/71: 

 
Os alunos que apresentam deficiências físicas ou mentais, os que se 
encontrem em atraso considerável quanto à idade regular de 
matrícula e os superdotados deverão receber tratamento especial, de 
acordo com as normas fixadas pelos competentes Conselhos de 
Educação. (BRASIL, 1971, p. 3) 
 

De acordo com Delou (2007), através do Projeto Prioritário no 39/1971 foram 

firmados os princípios doutrinários da Educação Especial para alunos com altas 

habilidades. Este projeto contemplava uma visão integral do educando, voltado para 

a sua formação global e para a cidadania, defendendo, também, a criação de 

classes especiais em escolas comuns, nas quais os alunos intelectualmente mais 

capazes pudessem se relacionar com os demais, tendo garantido o seu atendimento 

especializado necessário. Surgiram algumas classes especiais em alguns estados, 

mas que não perduraram por muito tempo e assim foram extintas.  

A partir de 1972, o superdotado passou a ter garantido o acesso ao ensino 

superior, sem que tenha cursado o Ensino Médio, antigo “2º Grau”, através da 

modalidade de aproveitamento de estudos, abordada no parecer no 436, de 

09/05/1972, que: “Admite matrícula condicional de aluno superdotado em curso 

superior, com prazo de até dois anos para apresentação de prova – conclusão do 

ensino de segundo grau, desde que reconhecida sua superdotação antes da 

inscrição no vestibular”  (BRASIL, 1999a, p. 55). 
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Em 1973, foi criado o Centro Nacional de Educação Especial (CENESP) com 

o objetivo de promover a expansão e a melhoria de atendimento aos indivíduos com 

NEEs (Necessidades Educacionais Especiais) desde o nível pré-escolar até o 

ensino superior. Especialistas na área da superdotação passam a se reunir em 

encontros e seminários, o que culminou na criação da Associação Brasileira de 

Superdotados (ABSD) em 1978, no Rio de Janeiro e com seccionais em sete 

estados, atualmente desativada. Em alguns estados permanecem algumas 

associações, porém com novas denominações (DELOU, 2007; NOVAES, 1979). 

Um documento que se propõe a apresentar princípios básicos da Educação 

Especial, assim como métodos para a identificação e recomendações para o 

atendimento de indivíduos superdotados foi criado em 1987 pelo Conselho Federal 

de Educação, denominado A Hora do Superdotado (NOVAES, 1979). 

O termo superdotado prevaleceu até a década de 1990, quando o MEC 

definiu como “portadores de altas habilidades/superdotados” a referência oficial no 

país, conforme a Política Nacional de Educação Especial (1994): 

 
A Política Nacional de Educação Especial (1994) define como 
portadores de altas habilidades/superdotados os educandos que 
apresentarem notável desempenho e elevada potencialidade em 
qualquer dos seguintes aspectos, isolados ou combinados: 
capacidade intelectual geral; aptidão acadêmica específica; 
pensamento criativo ou produtivo; capacidade de liderança; talento 
especial para artes e capacidade psicomotora. (BRASIL, 1995, p. 17)  
 

Dentre os programas de atendimento ao superdotado que se tornaram 

referência, temos o Centro para Desenvolvimento do Potencial e Talento (CEDET), 

criado em 1993 em Lavras/MG e coordenado por Zenita Guenther (educadora da 

tradição humanista de Antipoff, com quem estudou e trabalhou), que além de 

identificar e desenvolver talentos, também se preocupava com a formação integral 

da criança. Outro programa que também merece destaque foi desenvolvido na 

Universidade Federal Fluminense, com a coordenação de Cristina Delou, permitindo 

a participação de estudantes com AH/SD em aulas do ensino superior, entre outras 

ações (GAMA, 2006). 

Tomando como referência as discussões de conferências e seminários 

nacionais e internacionais bem como os avanços de pesquisas na área da 

superdotação, o Ministério da Educação e Cultura - Secretaria de Educação 

Especial sentiu a necessidade de reeditar o documento Subsídios para a 
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Organização e Funcionamento de Serviços de Educação Especial – Área de Altas 

Habilidades, Superdotação, editado em 1986 pelo CENESP lançando, então, a 

“Série Diretrizes”, em 1995, na qual, em seu caderno 9, reafirma o termo Altas 

Habilidades/Superdotação (AH/SD) bem como fornece subsídios aos sistemas de 

ensino para a organização e o funcionamento de serviços educacionais prestados a 

esse público (BRASIL, 1995a). 

Na atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 9.394/96 (a LDB 

9.394/96) podemos destacar a ênfase atribuída à Educação Especial na qual é 

reconhecida a importância da convivência do aluno com NEEs nas salas regulares 

de ensino, tendo lhe garantido um currículo adequado que favoreça o atendimento 

educacional eficaz para que ocorra o processo de ensino e aprendizagem (BRASIL, 

1996). 

De acordo com o Artigo 59, incisos I, II, III e IV da LDB 9.394/96: 

 
I – currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 
específicos, para atender às suas necessidades; 
II – terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o 
nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de 
suas deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o 
programa escolar para os superdotados; 
III – professores com especialização adequada em nível médio ou 
superior, para atendimento especializado, bem como professores do 
ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas 
classes comuns; 
IV – educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva 
integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas 
para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho 
competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem 
como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas 
áreas artística, intelectual ou psicomotora. (BRASIL, 1996, p.19) 
 

O atendimento ao aluno superdotado passa a ser garantido em lei nas 

classes regulares de ensino, como forma de socialização dos indivíduos e, ainda 

assim, lhes oferece atendimento especializado com atividades de apoio 

acompanhadas por profissionais especializados para lhes proporcionar contextos de 

aprendizagem enriquecidos, de modo a garantir o interesse e a motivação desses 

alunos. Salas de recursos surgem como uma alternativa para atender também aos 

superdotados com programas de atividades específicas oferecidas no contra turno, 

visando ao aprofundamento e ao enriquecimento do processo ensino e 

aprendizagem, por meio de situações de investigações e trabalhos autônomos na 

área de interesse e habilidade do aluno. 



40 
 

Para lutar em prol dos direitos dos indivíduos superdotados foi criado em 

2003, em Brasília/DF, o Conbrasd (Conselho Brasileiro para Superdotação).  Trata-

se de uma instituição da sociedade civil criada sem fins lucrativos e dedicada a 

defender os direitos das pessoas com AH/SD, incentivar pesquisas e estudos, 

promover publicações e eventos na área, dar assistência às pessoas que o 

procuram.  

Em 2005, a Secretaria de Educação Especial do MEC criou oficialmente os 

Núcleos de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação (NAAH/S), orientando a 

implantação, em 2006, de um Núcleo em todas as Unidades Federativas do Brasil e 

no Distrito Federal (BRASIL, 2005). Os núcleos constituem centros de referência 

para o atendimento educacional aos alunos com altas habilidades tendo como 

objetivo estimular as potencialidades criativas e o seu senso crítico, orientar as 

famílias e oferecer formação continuada aos profissionais da educação para atender 

tanto aos desafios acadêmicos, como os socioemocionais dos alunos com altas 

habilidades (BRASIL, 2006). 

Vários documentos tratando da educação de alunos com AH/SD vêm sendo 

elaborados pelo Ministério da Educação (MEC) nessas últimas décadas, como, por 

exemplo, Diretrizes Gerais para o Atendimento Educacional aos Alunos Portadores 

de Altas Habilidades/Superdotação e Talentos (1995b), Subsídios para Organização 

e Funcionamento de Serviços de Educação Especial: Área de Altas Habilidades 

(1995a), Educação infantil: saberes e práticas da inclusão: altas 

habilidades/superdotação (2006), Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (2007), e ainda em 2007, um conjunto de quatro 

volumes de livros didático-pedagógicos com orientações para professores e 

familiares, Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado 

na Educação Básica, modalidade Educação Especial (2009), a Resolução No 4/2010 

do Conselho Nacional de Educação/ Câmara Educação Básica esclarece que os 

sistemas de ensino são responsáveis por matricular os alunos com AH/SD nas 

classes comuns do ensino regular, bem como em um  programa de atendimento 

especializado,  Atendimento Educacional Especializado (AEE), definido pelo Decreto 

nº 7.611, de 2011, entre outros. 

Uma educação voltada para atender as necessidades especiais de alunos 

com AH/SD vem sendo garantida na legislação nacional já a partir da LDB de 1961, 

ou seja, é um direito que está garantido há mais de meio século e ainda não foi 
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consolidado no país. Segundo Pérez e Freitas (2011), o EDUDATABRASIL, sistema 

de estatísticas educacionais do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP), o número de matrículas em todo o território 

nacional ainda está muito aquém das estimativas da Organização Mundial da Saúde 

(OMS), que estima que entre 3,5 a 5% da população tenha AH/SD.  

A matrícula na educação especial do aluno com AH/SD acontece quando ele 

passa por um processo de identificação e é reconhecido como um aluno que 

necessita de Atendimento Educacional Especializado (AEE) para que suas 

necessidades educacionais sejam atendidas. As escolas contam com apoio técnico 

e financeiro do MEC através de repasses de recursos para melhorar as condições 

das instituições e, assim, atender a estes alunos. Esperamos que cada vez mais as 

escolas estejam preparadas para receber o público das AH/SD e ofereçam as 

condições necessárias para o desenvolvimento pleno das capacidades destes 

alunos.  

 

1.3 AS ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO NO ESTADO DO TOCANTINS 

 

No estado do Tocantins, a preocupação e o enfoque para com o público das 

AH/SD demorou a chegar. Mesmo com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional em 1996 – Lei no 9.394/96 de 20 de dezembro de 1996, e com a 

aprovação do Plano Nacional de Educação em 2001, por meio do qual o 

atendimento especializado passou a ser reconhecido legalmente, o Tocantins tardou 

para discutir e planejar iniciativas nessa área.  

Foi criado em 2005, o Núcleo de Atividades de Altas 

Habilidades/Superdotação – NAAH/S, um projeto do Ministério da Educação – MEC 

que, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação do Tocantins, deu origem, 

em 2006, ao NAAH/S-TO, tendo o compromisso de atender as necessidades 

educacionais especiais dos alunos com AH/SD, oportunizando o aprendizado 

específico e estimulando suas potencialidades criativas e o seu senso crítico, com 

espaço de apoio pedagógico aos professores, alunos e com orientação às famílias 

dos alunos. O projeto teve início na capital Palmas/TO como projeto piloto e mais 

tarde se expandiu para as demais regiões do estado (FIGUERAS, 2009).  

Segundo Figueras (2009), importantes parcerias foram fixadas com 

universidades particulares como a Universidade Luterana do Brasil (ULBRA) assim 
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como a Universidade Federal do Tocantins (UFT), o Instituto de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Tocantins (IFTO), o Serviço Social da Indústria (SESI), o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e organizações não governamentais 

para facilitar a avaliação, o diagnóstico e a identificação de alunos com AH/SD, bem 

como para oferecer programas de enriquecimento curricular de acordo com as 

habilidades identificadas e, também, para estimular trabalhos e projetos de pesquisa 

nessa área.  

Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP), no estado do Tocantins havia 8.311 matrículas da Educação 

Básica na Educação Especial no ano de 2010, incluindo as escolas regulares e as 

exclusivamente especializadas no atendimento aos alunos com necessidades 

educacionais especiais em todo o estado, nas redes municipal, estadual e federal. 

No ano de 2016, o número de matrículas passou para 10.268, o que representa um 

aumento de 23,54% aproximadamente no número de matrículas em todo o estado, 

nos últimos seis anos. Em relação aos alunos matriculados na Educação Básica no 

ano de 2016, é possível observar que as matrículas da Educação Especial 

representam aproximadamente 3% do total. Com os dados apresentados nos 

censos escolares, é possível observar que as iniciativas do governo do Tocantins 

são tímidas e ainda há muito que ser feito para garantir a inclusão e o atendimento 

educacional especializado, inclusive para os alunos com AH/SD.  

Para assegurar um padrão de qualidade da educação básica, no sistema 

estadual de ensino do Tocantins, são estipuladas metas e estratégias específicas no 

Plano Estadual de Educação do Tocantins - PEE/TO (2015 – 2025) (TOCANTINS, 

2015). Estas são fundamentadas em pesquisas nacionais, estaduais e municipais e 

aferidas por meio de processos de metas de qualidade e por institutos oficiais de 

avaliação educacional. Dentre as metas e estratégias previstas no PEE/TO (2015-

2025), destacamos aquelas direcionadas ao público das AH/SD: 

 
META 6 
Universalizar, em regime de colaboração com a União e os 
Municípios, o acesso das populações de 4 (quatro) a 17 (dezessete) 
anos de idade com Deficiência, Transtornos Globais do 
Desenvolvimento e Altas Habilidades/Superdotação à educação 
básica e ao atendimento educacional especializado, prioritariamente, 
na rede regular de ensino e nas instituições especializadas, com a 
garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos 
multifuncionais, escolas ou serviços especializados, públicos ou 
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conveniados, assegurando também a oferta para a população acima 
desta faixa etária. (TOCANTINS, 2015, p. 15) 
 

As estratégias definidas para que seja possível cumprir a META 6, mais 

especificamente voltadas para as AH/SD, são: 

 
6.1. Garantir, [...], a implantação e a expansão, com qualidade, de 
salas de recursos multifuncionais, nas escolas [...], bem como 
escolarização substitutiva e oficinas pedagógicas nas escolas 
especiais; 
6.2. garantir, [...], um sistema educacional inclusivo, cumprindo a 
legislação e normas vigentes; 
6.3. apoiar e assessorar tecnicamente os Municípios, quanto à 
universalização do atendimento educacional especializado à [...] de 
crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos de idade com Deficiência, 
Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas 
Habilidades/Superdotação, [...]; 
6.7. assegurar a ampliação do quantitativo de alunos(as) com Altas 
Habilidades/Superdotação, identificados(as) no Estado, no contexto 
escolar, em todas as etapas e modalidades de ensino, [...]; 
6.8. ampliar e garantir, equipes de profissionais da educação para 
atender a demanda dos(as) alunos(as) com Deficiência, Transtornos 
Globais do Desenvolvimento e Altas Habilidades/Superdotação, nas 
escolas públicas do sistema estadual de ensino, [...]; 
6.9. implantar, [...], centros de atendimento educacional 
especializado, assegurando atendimento qualitativo e com equidade, 
[...]; 
6.10. manter, executar e ampliar para as diretorias regionais de 
ensino o atendimento e os serviços do [...] Núcleo de Atividades de 
Altas Habilidades/Superdotação - NAAH/S [...]; 
6.12. assegurar, [...], o acesso e a permanência com sucesso dos(as) 
alunos(as) com [...] e Altas Habilidades/ Superdotação, matriculados 
no ensino regular da educação básica e superior; 
6.13. assegurar e manter [...], assistência social e direitos humanos, 
[...], a fim de desenvolver modelos de atendimentos voltados à 
continuidade do atendimento escolar na educação de jovens e 
adultos, das pessoas com [...] Altas Habilidades/Superdotação, com 
idade superior à faixa etária de escolarização obrigatória, de forma a 
propiciar a atenção integral ao longo da vida, [...]; 
6.14. definir, [...], indicadores de qualidade e implantar política de 
avaliação e de supervisão para o funcionamento de instituições 
públicas e privadas que prestam atendimento aos alunos e alunas 
com [...] Altas Habilidades/ Superdotação, em regime de colaboração 
com a União e os Municípios, assegurando a divulgação dos 
resultados; 
6.15. definir e assegurar políticas de expansão e melhoria da 
educação inclusiva às crianças, jovens, adultos e idosos(as), com [...] 
Altas Habilidades/Superdotação, em todas as etapas e modalidades 
da educação básica, na própria escola, [...]; 
6.17. criar mecanismos para que a equipe pedagógica da unidade 
escolar, a partir de suporte técnico oferecido pelos: [...] Núcleo de 
Atividades de Altas Habilidades/Superdotação – NAAH/S, identifique 
limitações dos(as) alunos(as) especiais e suas características e, a 
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partir delas, determine parâmetros como: a) currículo adaptado; b) 
planejamento pedagógico específico; c) critérios de avaliação; 
6.18. instituir, [...], em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, 
equipe multiprofissional itinerante [...] para realizar diagnósticos e 
acompanhar os(as) alunos(as), público alvo da educação especial; 
6.19. garantir que as avaliações externas, no âmbito estadual, sejam 
adaptadas às pessoas com [...] Altas Habilidades/Superdotação, 
considerando suas especificidades. (TOCANTINS, 2015, p. 15 - 18) 

 

Como propostas para o futuro, o PEE/TO apresenta como meta ampliar e 

garantir, equipes de profissionais da educação capacitados para o atendimento 

educacional especializado para assegurar a ampliação do quantitativo de alunos(as) 

com AH/SD, identificados(as) no Estado, no contexto escolar, em todas as etapas e 

modalidades de ensino, respeitando a diversidade étnico cultural, para a 

implementação de políticas públicas de educação, que visem o incentivo e a 

valorização destes alunos(as), garantindo a suplementação necessária, 

considerando as especificidades, inclusive para o desenvolvimento de parcerias com 

instituições de ensino superior, centros culturais e outras instituições públicas e 

privadas. Há preocupação também com os indicadores de qualidade, pois se 

pretende implantar uma política de avaliação e de supervisão do funcionamento de 

instituições públicas e privadas que prestam atendimento especializado, em regime 

de colaboração com a União e os Municípios. Anualmente, são destinados recursos 

orçamentários para dotar estas unidades escolares públicas estaduais e 

conveniadas, com equipamentos de informática, materiais didático-pedagógicos e 

bibliografia adequada e acessível. 

Mais especificamente, no Instituto Federal do Tocantins (IFTO) Campus 

Palmas, até 2014, não haviam inciativas voltadas para a área das AH/SD. O 

interesse e mobilização de nossa parte, juntamente com a professora e psicóloga 

Leny Molinari foram o pontapé inicial para as discussões acerca do tema. A 

psicóloga Leny, com vínculo também na Fundação Escola e Saúde Pública (FESP) 

do município de Palmas, responsável pelo setor de pesquisa voltada para a 

educação, propôs a parceria entre IFTO e FESP para atender os alunos do IFTO. 

Após várias reuniões e discussões para apresentar a proposta, a parceria foi fixada 

e, assim, foi implantado no IFTO o Núcleo de Atendimento às Pessoas com 

Necessidades Específicas (NAPNE), formado por uma equipe multiprofissional para 

atender aos alunos do IFTO Campus Palmas. Contamos com psicólogas, 

pedagogas, intérprete de Libras, professores e estagiários. Temos cadastrado um 
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grupo de pesquisa com o projeto intitulado: Um Estudo Sobre a Construção da 

Identidade dos Estudantes do IFTO Identificados com Altas Habilidades em Exatas 

aprovado e cadastrado junto ao Comitê de Ética e Plataforma Brasil sob o registro 

de número CAAE: 41440314.8.0000.0014. 

Dessa forma, esperamos que nossa pesquisa, por meio da qual propomos um 

modelo de enriquecimento curricular, possa contribuir com o atendimento 

educacional especializado dos alunos com AH/SD no estado do Tocantins, por meio 

de reflexões e sugestões para os professores repensarem suas práticas 

pedagógicas, direcionando-as para que possam atender as necessidades e 

interesses educacionais do público das AH/SD em Matemática. 

       

1.4 A EDUCAÇÃO DOS SUPERDOTADOS  

 

Ao acompanharmos o contexto histórico e a evolução das AH/SD no Brasil, é 

importante também conhecermos um pouco sobre as políticas públicas de outros 

países que, com suas experiências bem-sucedidas, tornam-se referências e fonte de 

inspiração com práticas pedagógicas especializadas. Nos Estados Unidos, as 

políticas locais e a disponibilidade de recursos para o atendimento de alunos com 

AH/SD são definidas pelos próprios municípios/estados, o que provoca uma 

diferença significativa de uma localidade para a outra.  São oferecidos pelo governo 

os serviços de aceleração de séries, agrupamentos de estudantes e aceleração e 

compactação de currículo. Também são oferecidos por instituições privadas, com 

custo adicional às famílias, serviços de diferenciação do ensino com aulas 

avançadas e o enriquecimento curricular.  

No período das férias escolares, algumas universidades oferecem 

atendimento especializado em áreas específicas em que os alunos apresentem altas 

habilidades, como: matemática e ciências ou em artes e ciências humanas.  É 

possível perceber que nos Estados Unidos as ações governamentais surgem como 

consequências da mobilização da sociedade na luta pela educação dos alunos com 

AH/SD, enquanto no Brasil a população aguarda pela iniciativa do governo 

(ANDRÉS, 2010). 

Israel é outro país que se destaca por valorizar a educação das altas 

habilidades. Recebeu muita influência de cientistas europeus, principalmente da 

antiga URSS, que migraram para aquele território e, no final do século XIX, 
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adotaram um modelo de identificação de altas habilidades em matemática 

semelhante ao da Hungria, ou seja, inspirado em competições matemáticas de alto 

nível. Assim, os estudantes são selecionados para participar de uma escola 

especialmente voltada para os matematicamente talentosos ou, então, são 

encaminhados para universidades israelenses onde professores universitários 

desenvolvem projetos para com esses alunos (KOICHU, 2016). 

Para Nevo e Rachmel (2009), há duas razões igualmente importantes para 

uma sociedade investir recursos na criação de programas especiais para crianças 

superdotadas: para o bem das crianças quando o ensino regular não lhes é bastante 

desafiador, e para o bem-estar da sociedade, que espera se beneficiar de futuras 

realizações do superdotado. Ambas as razões se aplicam plenamente a Israel, em 

que o capital humano é o principal recurso para o desenvolvimento do país. 

Em Leikin e Berman (2016, apud KOICHU, 2016), destacamos entre os 

princípios norteadores para a educação de superdotados em Israel as seguintes 

proposições: 

● valorização das diversas áreas em que os talentos podem ser manifestados; 

● perspectiva da dinâmica que reconhece a importância de ambientes de 

aprendizagem adequados, professores e currículos adaptados para o público em 

questão; 

● abordagem holística que busca promover o desenvolvimento pleno das 

habilidades, tais como a criatividade, integridade intelectual e a capacidade e 

vontade de aprender continuamente.  

Assim, Israel conta com projetos para atender os superdotados através do 

Ministério da Educação, de universidades israelenses, iniciativas de escolas ou 

públicos específicos como associações. Segundo Koichu, (2016), esses projetos 

contam desde materiais didáticos complementares para aqueles que nas séries 

iniciais já demonstram sinais de que uma aula tradicional não os desafia, para 

depois serem matriculados em classes especiais para alunos superdotados, onde 

participam de um programa de enriquecimento curricular uma vez por semana, no 

contraturno escolar, vendo conteúdos que variam desde Matemática à Medicina. 

Alunos do Ensino Fundamental II passam a ser submetidos a testes de Matemática 

e indicação de professores para participarem de programas de enriquecimento 

curricular, duas vezes por semana no contraturno escolar. Outras oportunidades fora 

da escola também devem ser mencionadas, como o projeto da GAMA - Centro 
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Interdisciplinar de Pesquisa e Desenvolvimento da Superdotação e Excelência na 

Universidade de Haifa. A GAMA realiza pesquisas no campo da superdotação e 

simultaneamente desenvolve atividades de pesquisa com os alunos das séries finais 

do Ensino Fundamental. 

Além deste, vários projetos e programas de diferentes universidades 

israelenses poderiam ser aqui abordados. Faremos menção ainda a um dos 

programas mais prestigiados e seletivos que é o Futuro Cientistas e Inventores, 

criado pelo presidente Shimon Peres e gerenciado pela Fundação Rashi e o 

Ministério da Educação, em cooperação com Universidade de Tel Aviv, o Technion, 

Ben-Gurion University, da Universidade Hebraica e Tel Hai Academic College. Trata-

se de um programa que seleciona através de quatro etapas estudantes do ensino 

médio com desempenho excepcional em matemática para participar de cursos 

acadêmicos, palestras e experimentos laboratoriais em várias universidades 

integradas ao programa com ilustres professores universitários (KOICHU, 2016). 

Programas de aceleração também são oferecidos como uma oportunidade 

para que o estudante seja submetido a testes e, se aprovado, possa ingressar em 

cursos acadêmicos sem que tenha concluído o ensino médio. Koichu (2016) aponta 

uma alternativa que vem sendo estudada em Israel, que é integrar o ensino à 

distância em horários escolares regulares para que alunos das áreas periféricas, 

onde não tenham um número suficiente de alunos para abrir programas de 

enriquecimento curricular com uma matemática de alto nível, possam também contar 

com um currículo diferenciado e bons professores. O país não conta com escolas 

especiais para estudantes matematicamente talentosos, mas o autor aponta que 

essa é uma questão a ser analisada futuramente. 

Em García (2010), foi possível observar que o conceito de sobredotação 

intelectual adotado em Andalucía, na Espanha, tem seu aporte teórico sustentado na 

Teoria dos Três Anéis de Renzulli, pois destacam que são três as características 

essenciais que um aluno com sobredotação intelectual deve apresentar: capacidade 

intelectual superior à média, alto nível de criatividade e alto grau de envolvimento 

com a tarefa. 

Para identificar estes alunos na Espanha, a Lei Orgânica de Educação de 

2006 prevê que as escolas são responsáveis por adotar medidas de identificação de 

alunos com altas capacidades intelectuais, bem como atender as suas necessidades 

educacionais. Nas escolas públicas e particulares, equipes de orientação educativa 
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e psicopedagógica são responsáveis pelo processo de identificação e pelo devido 

encaminhamento dos alunos com altas capacidades intelectuais. Já no primeiro ano 

do Ensino Fundamental, os alunos são submetidos a diversos instrumentos e 

técnicas de avaliação multidimensionais como: testes psicométricos, entrevistas, 

observações, questionários, indicação, etc. Pais e professores também são 

fundamentais no processo de identificação (COMES; DÍAZ; LUQUE; MOLINER, 

2008; ALONSO, 2003). 

Após a identificação dos alunos, a escola precisa oferecer-lhes uma educação 

de acordo com suas necessidades de aprendizagem para que possam desenvolver 

ao máximo suas capacidades. O objetivo da educação é motivar o aluno para a 

aprendizagem, dando lugar a metodologias flexíveis para atender as diferenças. O 

que ocorre na maioria das escolas é que a metodologia didática do professor é 

voltada para o grupo que compõem a maioria dos alunos da classe, com um nível 

intermediário de exigência, com exemplos, repetições, e exercícios que dificilmente 

seriam atividades estimulantes e atrativas para o aluno superdotado (ALONSO, 

2003). 

García (2010) destaca que, na Espanha, as necessidades educacionais 

especiais podem ser complementadas com programas de enriquecimento curricular 

para estes alunos, que podem ser baseados em: adaptação metodológica para 

facilitar sua autonomia, aceleração de conteúdos do currículo, atividades de 

aprofundamento nas áreas de interesse do aluno, aceleração de classe, 

agrupamento com o atendimento de professores especializados, entre outros. 

O que se acredita é que estas atividades precisam ser prazerosas e 

estimulantes para o aluno com altas capacidades intelectuais para que, dessa forma, 

ele consiga desenvolver suas potencialidades. Alonso (2003) defende que o 

processo de ensino precisa estar voltado para a zona de desenvolvimento proximal, 

considerada por Vygotsky como a distância existente entre o que o aluno pode 

realizar independentemente e por si próprio até onde ele pode chegar com a ajuda 

de adultos ou colegas mais adiantados.  

Outro aspecto importante que Alonso (2003) destaca é que cerca de 30% a 

50% destes alunos tem fracasso escolar, principalmente na educação secundária, 

porque os professores não estão suficientemente preparados para identificar os 

superdotados e, assim, a alta capacidade intelectual é um talento ignorado no 

sistema educativo. Ao não ter sua capacidade reconhecida, o superdotado tende a 
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baixar seu desempenho para adaptar-se às expectativas do docente. Por outro lado, 

seu baixo rendimento e a progressiva desmotivação dão lugar a um desempenho 

escolar deficiente. A falta de motivação pode corroer a autoconfiança que se faz 

presente para dominar áreas de dificuldade e pode originar hábitos de estudo 

pobres. 

Inúmeros são os casos de superdotados que desenvolvem suas habilidades 

às margens da sociedade, muitas vezes, até entrando no mundo do crime. Boa parte 

dos alunos alega não ter tido oportunidade de desenvolver suas habilidades na 

escola, buscando, desse modo, outros meios para avançar em sua aprendizagem 

(ALONSO, 2003). 

Para conhecer um pouco mais sobre os programas voltados ao público das 

AH/SD no Brasil, nos apoiamos no trabalho de Marques e Almeida (2014) que 

apresentam um levantamento de todas as regiões do país, com os principais 

programas de atendimento. Em todos os estados brasileiros, bem como no Distrito 

Federal, Marques e Almeida (2014) destacam a presença dos Núcleos de Atividades 

de Altas Habilidades/Superdotação – NAAHS. 

Na Região Norte, Marques e Almeida (2014) destacaram uma iniciativa 

privada apenas no estado do Tocantins, o Centro para o Desenvolvimento do 

Potencial e Talento - CEDET, que não está em funcionamento atualmente. 

Buscamos contato telefônico, por vários dias, porém as tentativas foram frustradas. 

Ao contatar com o CEDET do estado de Minas Gerais, o pioneiro da rede dos 

CEDET, fomos informadas do fechamento da unidade localizada no estado do 

Tocantins, e não obtivemos maiores informações quanto aos motivos do 

fechamento.  

Na Região Nordeste, Marques e Almeida (2014) destacaram apenas o estado 

do Pernambuco com uma iniciativa privada, a Associação de Pais e Amigos para 

Apoio ao Talento de Pernambuco – ASPAT-PE.  Esta associação iniciou-se 

impulsionada pela necessidade de divulgar mais sobre o assunto das AH/SD na 

perspectiva de suprir uma carência percebida em relação aos profissionais e escolas 

habilitadas para atendimento a esse público. O trabalho da associação funciona 

apenas pela Internet, por meio de diálogos e troca de ideias e experiências entre 

pais, amigos e demais pessoas interessadas nessa temática, visando promover o 

estímulo desses indivíduos de acordo com suas necessidades e potencialidades.  
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Marques e Almeida (2014) destacaram na Região Centro-Oeste o estado do 

Goiás com o Programa Aprender a Pensar (PAP). Esse projeto trata-se de um 

programa de extensão oferecido pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) de 

Goiás, a toda a comunidade escolar. O programa tem como foco crianças e 

adolescentes que apresentam sinais de superdotação, reconhecidos por meio de 

testes de habilidades. São atendidos no período vespertino e noturno, alunos com 

idades entre 7 e 17 anos que passam por uma avaliação para ingressar no 

programa.  Os encontros são semanais, com duração de 1h 30 min. A metodologia 

do programa usa as Ferramentas para Pensar, que são instrumentos de uma 

metodologia alternativa, criadas por Edward de Bono, com o objetivo de desenvolver 

aspectos cognitivos, intelectuais e afetivos por meio da organização de ideias e 

construção de novos padrões de pensamento, que facilitam a tomada de decisões e 

o manejo adequado da informação. 

Na Região Sudeste, Marques e Almeida (2014) destacaram iniciativas para 

além dos NAAHS nos três estados. Em Minas Gerais, aparecem duas iniciativas não 

governamentais: a Associação Milton Campos para Assistência às Vocações dos 

Bem-Dotados – ADAV, criada por Helena Antipoff, em 1973, que oferece encontros 

de fins de semana com programas extracurriculares, bem como atividades em 

regime de internato, no período de férias escolares e a Associação de Pais e Amigos 

para Apoio ao Talento – ASPAT, que é responsável pelo Centro para o 

Desenvolvimento do Potencial e Talento – CEDET, uma Organização Não 

Governamental (ONG) privada idealizada pela educadora Zenita Guenther e que 

tem como objetivo construir, pela vivência diária, um espaço físico e social 

estruturado como forma de complementação e suplementação educacional e apoio 

ao aluno dotado e talentoso.  

No Rio de Janeiro, outros três programas foram encontrados. O Programa de 

Atendimento aos Alunos com Altas Habilidades/Superdotados, uma organização 

pública federal; a Assessoria Cultural e Educacional no Resgate a Talentos 

Acadêmicos Ltda – ACERTA, que é uma empresa de assessoria educacional e 

cultural voltada para o trabalho com crianças e jovens, suas famílias, instituições 

educacionais e sociais, e profissionais de educação e saúde; e o Instituto Rogério 

Sternberg, que é uma ONG privada sem fins lucrativos que atua na identificação e 

no desenvolvimento de crianças e jovens provenientes de famílias de baixa renda 

com Altas Habilidades/Superdotação, através de atividades de educação 
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complementar como Oficinas de Criação, Codificação, Empreendedorismo, Robótica 

e Oficinas Complementares: Desenho, Jornal, Teatro e Xadrez. 

Em São Paulo, são destacados por Marques e Almeida (2014) mais três 

opções de programas que atendem pessoas com AH/SD, além dos NAAHS. A 

Associação Paulista para as Altas Habilidades/Superdotação – APAHSD, uma 

organização com a missão de promover políticas de atendimento, orientação, 

formação e sensibilização da sociedade sobre os direitos e necessidades do público 

das AH/SD, atuando no sentido de identificar estes indivíduos, orientar pais, 

familiares e professores, oferecer programas específicos para o desenvolvimento 

das habilidades ou, até mesmo, encaminhar estes indivíduos para escolas 

particulares para que tenham o devido atendimento e a oportunidade de desenvolver 

seus talentos; o Instituto Social Maria Telles – ISMART, criado em 1999, é uma 

entidade privada, sem fins lucrativos, que identifica jovens talentos de baixa renda, 

de 12 a 15 anos de idade, e lhes concede bolsas em escolas particulares de 

excelência e o acesso a programas de desenvolvimento e orientação profissional, do 

ensino fundamental à universidade; e há também um programa privado, o Programa 

Objetivo de Incentivo ao Talento – POIT, criado e desenvolvido a partir da 

cooperação entre a Universidade Paulista - UNIP e o Colégio Objetivo para atender 

exclusivamente os alunos com AH/SD do Colégio Objetivo das unidades da Grande 

São Paulo. 

A Região Sul, segundo Marques e Almeida (2014), é a região que mais se 

destaca por apresentar o maior número de programas entre os localizados até o 

momento. Somente no estado do Paraná, foram encontrados cinco programas de 

atendimento aos alunos com AH/SD. Duas ONGs privadas, a Associação 

Maringaense de Apoio às Altas Habilidades/Superdotação e o Instituto para 

Otimização da Aprendizagem – INODAP, ambos direcionados para identificar, abrir 

espaços para o desenvolvimento de talentos, capacitar professores e a comunidade 

em geral, prestando informações e orientações através também de acervos 

bibliográficos. Outros programas são destinados ao atendimento de alunos com 

AH/SD das escolas públicas como o Núcleo de Apoio à Pessoa com Necessidades 

Especiais – NAPNE, da Universidade Federal do Paraná – UFPR, e a Clínica de 

Psicologia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUCPR, entidade 

privada, mas que oferece atendimento ao Departamento de Inclusão e Educação 

Especial da SEED/PR, entidade pública estadual. 
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O Rio Grande do Sul, por sua vez, também apresenta outras três opções de 

atendimento. O Programa de Incentivo ao Talento da Universidade Federal de Santa 

Maria (UFSM) oferece um programa de enriquecimento com experiências 

enriquecedoras para os alunos de escolas públicas com o objetivo de complementar 

o conteúdo curricular por meio de atividades significativas na área de interesse dos 

alunos (FORTES; FREITAS, 2007). A Associação Gaúcha de Apoio às Altas 

Habilidades/Superdotação – AGAAHSD, ONG privada, que atua desenvolvendo 

palestras em escolas e universidades, workshops para integração de pais, alunos e 

professores e cursos de capacitação para professores.  E uma organização pública 

municipal, a Sala de Integração e Recursos para atendimento aos alunos com 

AH/SD da rede municipal de ensino. 

Além dos programas identificados por Marques e Almeida (2014) em cada 

uma das regiões do país, se faz necessário destacarmos um importante programa 

de abrangência nacional que é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas 

Públicas (OBMEP). A OBMEP é um projeto implantado em 2005 que tem como 

objetivo proclamado estimular o estudo da matemática e revelar talentos na área. 

Esta olimpíada é desenvolvida com o incentivo do Governo Federal e instituições 

parceiras (NETO, 2012). Participam alunos do Ensino Fundamental, do 6º a 9º ano, 

e alunos do Ensino Médio. 

As escolas públicas do país inscrevem todos os seus alunos. A prova é 

dividida em duas fases, sendo uma prova objetiva na primeira fase, para todos os 

alunos inscritos e, na segunda fase, ocorre a aplicação de uma prova discursiva 

apenas para os 5% dos alunos com melhor desempenho na primeira fase (NETO, 

2012). Alguns alunos, professores, escolas e secretarias da educação são 

premiados com medalhas e bolsas de estudos para participar de Programas de 

Iniciação Científica com o propósito de aprofundar os conhecimentos matemáticos e 

estimular o desenvolvimento de novas habilidades em Matemática. 

Reconhecemos a magnitude e a importância do programa quanto à 

preocupação em promover o campo da Matemática em todas as unidades da 

federação. Entretanto, destacamos o pequeno índice de alunos contemplados com o 

programa, sendo apenas 5% dos alunos com melhor desempenho na prova objetiva.  

De acordo com os dados obtidos junto ao site da OBMEP, ao 

acompanharmos o desempenho dos alunos do Ensino Médio do IFTO Campus 

Palmas, no período de 2005 até 2016, foi possível registrarmos 11 alunos 
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medalhistas (entre medalhas de Ouro, Prata e Bronze), o que sugere uma média 

aritmética de 1 aluno premiado por ano e, assim, selecionado para participar dos 

programas de Iniciação Científica. Neste sentido, concordamos com o pressuposto 

de Renzulli (1986) que destaca ser necessário minimizar o elitismo e contemplar um 

número maior de alunos para participar dos programas de enriquecimento, 

oferecendo-lhes oportunidades para potencializar suas habilidades por meio de 

atividades enriquecedoras.     

  Pelo exposto, pode-se perceber que, mesmo com a presença de alguns 

programas voltados ao atendimento educacional especializado do público das 

AH/SD em Matemática, como a OBMEP, percebemos que algumas regiões ainda se 

encontram em condições desfavorecidas. É o caso da Região Norte e mais 

especificamente o Estado do Tocantins. Políticas públicas e ações mais efetivas são 

medidas a serem propostas em caráter de urgência para que um número maior de 

pessoas possa ser alcançado e que estes recebam atendimento educacional que 

atenda às suas necessidades.  

Com o acompanhamento histórico e cultural apresentando a evolução e a 

constante construção das concepções de superdotação, ficam claras as evidências 

de um grupo com características específicas e necessidades educacionais 

especiais. Em diferentes épocas e culturas, o reconhecimento e a atenção especial 

têm sido voltados a esse público com diversas formas de atendimentos 

especializados.   

Buscaremos, no próximo capítulo, apresentar um levantamento bibliográfico 

das principais pesquisas que contribuíram com o nosso trabalho e despertaram 

novos olhares, voltadas para diferentes abordagens que vão desde a concepção, 

identificação, até programas de atendimento e as AH/SD na Matemática.   
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CAPÍTULO 2 

UM CAMPO PARA PESQUISA 

 

Neste capítulo, apresentamos a revisão de literatura nas bases consultadas. 

Essas leituras serviram para ampliar nossos conhecimentos na área da 

superdotação, para conhecer as pesquisas já realizadas e abrir novos caminhos 

para futuros estudos. Apresentamos buscas em bancos de dados representativos no 

país, nas universidades brasileiras que se destacam com pesquisas na área da 

superdotação, bem como bancos de dados internacionais. 

      

2.1 AS BASES CONSULTADAS 

 

O interesse pela área das AH/SD surgiu no Brasil com os primeiros trabalhos 

e estudos sendo produzidos no país a partir da década de 1920-1930. A produção 

científica relativa à área é bastante incipiente no contexto brasileiro e Pérez e Freitas 

(2009) relatam que, entre 1971 e 2008, ocorreram apenas 55 eventos técnicos-

científicos no país, fruto quase que exclusivo do esforço de busca de parcerias das 

associações representativas junto aos órgãos educacionais e instituições de ensino 

superior e/ou da iniciativa privada.  

As publicações científicas sobre o tema, nesse período, também não são 

numerosas, o que se comprova através do estudo de Pérez e Freitas (2009) que 

investigaram a produção científica registrada pelas universidades brasileiras no 

Banco de Teses da Capes entre 1987 a 2007 e Anjos (2011), que buscou identificar 

o perfil epistemológico e as tendências da investigação das dissertações e teses 

com a temática “altas habilidades/superdotação/talento”, defendidas nos programas 

de pós-graduação no Brasil no período de 1987 a 2009.  

Nossa revisão de literatura no Brasil foi baseada nestes dois trabalhos e 

complementada para os dias atuais, por meio do Banco de Teses da Capes, por ser 

considerado um dos mais representativos no âmbito das dissertações e teses 

nacionais. A facilidade de acesso em meio digital e a disponibilidade dos 

documentos na íntegra o tornam um campo favorável para a pesquisa bibliográfica. 

A pesquisa foi realizada no período de maio a agosto de 2016, mas compreende os 
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documentos de origem da Plataforma Sucupira de 2013 a 2016. Lamentamos a 

lacuna de 2010 a 2012 cujo período não tem o registro completo dos trabalhos 

produzidos. Realizamos buscas também nos repositórios das universidades 

brasileiras que se destacam pelas pesquisas com AH/SD, na Biblioteca Digital 

Brasileira de Teses e Dissertações do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência 

e Tecnologia (IBICT), bem como em bancos de pesquisa internacional, pela palavra-

chave: superdotação.   

Na busca realizada no Banco de Teses e Dissertações da Capes iniciamos 

com as palavras-chaves Altas Habilidades em Matemática e assim foram 

encontrados 898.257 documentos registrados. A busca, então, foi refinada para a 

área da Educação quando resultaram 6.624 registros. Nesta pesquisa foi possível 

observar o grande número de registros relativos somente à Matemática ou então 

exclusivos às Altas Habilidades. Com a busca “Altas Habilidades” e aplicando os 

filtros Educação Matemática e Matemática, foram encontrados 73 registros com 

apenas um deles voltado para as Altas Habilidades em Matemática: o trabalho de 

Machado (2013), realizado pela Universidade Federal do Paraná relativo às 

habilidades cognitivas que o aluno com AH/SD desenvolve na resolução de 

problemas matemáticos. Esse estudo será mais bem discutido, neste trabalho, na 

categoria “Altas Habilidades/Superdotação e a Matemática”. 

Em outra busca com as palavras-chave “Altas Habilidades”, encontramos 

25.840 registros, aos quais foram aplicados filtros por área de concentração quando, 

então, destinamos a pesquisa para as seguintes áreas: Ciência, Tecnologia e 

Educação; Ciência, Tecnologia e Ensino; Diversidade e Inclusão; Educação; 

Educação Brasileira; Educação do Indivíduo Especial; Educação nas Ciências; 

Educação – Doutorado; Educação – Mestrado; Educação Brasileira: Gestão e 

Práticas Pedagógicas; Educação em Ciências e Matemática; Educação Matemática; 

Educação Matemática, Cultura e Diversidade; Educação, Sociedade e Práxis 

Pedagógica; Educação: Teoria e Prática de Ensino; Ensino; Ensino – Aprendizagem; 

Ensino da Matemática; Ensino de Ciências e Matemática; Ensino de Ciências e 

Educação Matemática; Ensino de Ciências Naturais e Matemática; Ensino na 

Educação Básica; Ensino na Educação Brasileira; Ensino, Ciências e Novas 

Tecnologias; Ensino, História e Filosofia das Ciências e Matemática; Estudos 

Discursivos e Textuais; Estudos do Discurso e do Texto; Matemática; Matemática 

Aplicada; Matemática Aplicada e Computacional; Modelagem Matemática; 
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Modelagem Matemática e Computacional; Novas Tecnologias no Ensino de 

Matemática. Com os filtros de busca aplicados, resultaram 663 registros. Sentimos a 

necessidade de complementar a busca utilizando ainda a palavra-chave 

Superdotação, quando então encontramos 189 registros. 

Para além dos trabalhos encontrados no Banco de Teses e Dissertações da 

Capes, complementamos a busca na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e 

Dissertações do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) e 

realizamos também buscas nos repositórios de algumas das universidades 

brasileiras que vem se destacando com pesquisas na área das AH/SD como: UnB, 

UFSCar, UNESP, PUCRS, PUCSP, UNIFESP, UFSC, UFPR, UFSM, UFRGS e 

UFES. Utilizamos a palavra-chave superdotação, pois ao pesquisar com altas 

habilidades, poucos dos resultados se referiam de fato ao termo alta habilidade 

como sinônimo para superdotação, sendo que a pesquisa buscava pelas palavras 

isoladas “altas” ou então “habilidades”, o que não trazia pesquisas relacionadas à 

superdotação.  

Outra busca realizada no IBICIT e no banco de teses da Capes foi pelas 

palavras-chave “caleidoscópios matemática”, escritas juntas desta forma para buscar 

trabalhos que relacionassem os caleidoscópios com a matemática. Os únicos 

trabalhos encontrados sob esta perspectiva são todos oriundos da Universidade 

Estadual Paulista (UNESP) do Campus de Rio Claro, realizados com a orientação 

do professor Claudemir Murari que vem, há algum tempo, explorando o uso dos 

caleidoscópios nas aulas de Geometria. A maioria das pesquisas é desenvolvida 

com os alunos do próprio curso de graduação em Matemática daquela instituição.  

Dentre os trabalhos encontrados, destacamos o de Buske (2007) que 

contribui com nossa pesquisa por trabalhar com construções geométricas e explorar 

o uso do caleidoscópio de espelhos. Outros trabalhos que também contribuíram com 

a elaboração das tarefas das nossas oficinas nos mostraram diferentes formas de 

explorar a geometria com a utilização do caleidoscópio de espelhos (REIS, 2006b; 

BATISTELA 2005). O trabalho de Neves (2011) previa o uso do caleidoscópio para 

reproduzir ornamentos planos e, assim, contribuir com o ensino de simetrias e 

transformações geométricas.  

As construções geométricas que iniciaram com régua e compasso e depois 

passaram para o computador foram apresentadas por Fassio (2011) que soube 

destacar com a devida importância ambas as atividades que também fizeram parte 
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do nosso programa de enriquecimento. Outra contribuição para a nossa pesquisa foi 

o uso das tecnologias no ensino da Geometria, abordado por Almeida (2003), 

Martins (2003) e Gouvea (2005) que exploraram caleidoscópios e culminaram com o 

uso de softwares matemáticos, tornando as aulas mais atrativas e prazerosas. 

É importante salientarmos que, dentre os diversos trabalhos realizados com o 

uso dos caleidoscópios no ensino da Geometria, não encontramos pesquisa que 

fosse direcionada ao público das AH/SD, com atividades elaboradas sob a 

metodologia do Modelo Triádico de Enriquecimento segundo Renzulli e Reis (1984) 

com atividades de enriquecimento do Tipo I, II e III. Os registros relativos às AH/SD 

que foram encontrados nos bancos consultados foram catalogados segundo as 

categorias apresentadas na Tabela 1 a seguir, com a finalidade de demonstrar o 

quantitativo de pesquisas nas principais áreas já exploradas dentro das AH/SD. 

 
Tabela 1 – Classificação por categorias das pesquisas sobre Altas 

Habilidades/Superdotação 
Categorias Nº de pesquisas 
Altas Habilidades/Superdotação associada a outras 
necessidades 

       4 

Altas habilidades/Superdotação em Matemática  2 
Atendimento Educacional Especializado (AEE)  22 
Perfil Social  7 
Estudos comparativos 4 
Formação docente 25 
Identidade e perfil  24 
Identificação 10 
Inclusão 46 
Levantamento 2 
Metodologias de ensino 9 
Programas de Aceleração 2 
Políticas públicas 25 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Entre as pesquisas brasileiras relacionadas à AH/SD segundo a Tabela 1, é 

possível destacar a preocupação com a Inclusão. Inúmeros são os trabalhos que 

defendem a ideia da inclusão dos alunos com AH/SD em salas de aula regular, 

reconhecendo, entretanto, a importância de programas que atendam suas 

necessidades educacionais. Em seguida, muitas pesquisas ainda abordaram 

temáticas relativas a Políticas Públicas, Formação Docente, Identidade e Perfil e 

Atendimento Educacional Especializado. A realidade que se percebe, nessas 

pesquisas, é que são consideráveis as políticas públicas que reconhecem o público 

das AH/SD com características educacionais especiais, porém ainda são poucas as 
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oportunidades de formação docente direcionadas para essa área. As pesquisas 

apontam a formação docente como uma problemática que interfere desde a 

identificação, o reconhecimento da identidade e do perfil desses alunos até o 

atendimento educacional especializado. As pesquisas relativas à Identidade e Perfil 

e AEE revelam que, na maioria das escolas, ainda é um grande desafio o 

reconhecimento de alunos com AH/SD bem como a oferta de programas de 

atendimento educacional especializado para esse público.   

Expandimos nossa busca também a nível internacional, explorando a 

Networked Digital Library of Theses and Dissertation (NDLTD), a qual reúne teses e 

dissertações do mundo todo. Com a palavra-chave giftedness [superdotação], foram 

encontrados 282 registros sendo que o Australiasian Digital Theses Program e o 

Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) representam 

31,5% das publicações, merecendo destaque esses dois países (Austrália e Brasil) 

pelo quantitativo de publicações na área das AH/SD. Interessante destacarmos que, 

no Brasil, com todo esse quantitativo de pesquisas, são relativamente poucas as 

ações efetivas sendo realizadas nas escolas, principalmente em se tratando de 

regiões como a que realizarmos nossa pesquisa, ou seja, Norte do Brasil, mais 

especificamente no estado mais novo da federação, Tocantins.  

A busca realizada encontrou na Library and Archives Canada ETDs 

Repository e South African National ETD Portal 9% do total das publicações. Na 

última década o número de publicações cresceu cerca de 235%, o que comprova a 

crescente preocupação com a área das AH/SD a nível mundial. Em nossa pesquisa 

no Banco de Teses e Dissertações da Capes, este fator também pode ser 

observado, pois a maioria dos trabalhos tem publicação recente. Dos 282 registros 

encontrados na NDLTD, nos preocupamos com aquelas publicações relativas 

apenas às AH/SD em matemática.  

Dentre todas as buscas realizadas em dissertações e teses conforme 

Tabela1, emergem 7 categorias temáticas que deram maior contribuição para o 

desenvolvimento do nosso trabalho: Levantamento, Identificação, Perfil Social, 

Concepção e Identidade, Formação Docente, Programas de Atendimento 

Educacional, e Altas Habilidades/Superdotação e a Matemática. Todas estas 

categorias contribuíram de alguma forma para uma compreensão geral da temática 

das AH/SD e algumas delas como a Identificação, Formação Docente, Programas 
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de Atendimento Educacional e as Altas Habilidades/Superdotação e a Matemática 

contribuíram mais especificamente em nossa pesquisa.  

 

2.1.1 Levantamento 

 

Os trabalhos de levantamento contribuem principalmente com a revisão de 

literatura ao nos fornecerem um banco de dados com informações riquíssimas 

acerca do tema que pretendemos explorar. Isso porque podem nos fornecer os 

principais registros dos trabalhos já publicados e apontar as tendências das 

investigações. 

Tsuboi (2002), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), fez uma 

investigação no campo da produção acadêmica dos programas de pós-graduação 

das universidades brasileiras sobre a temática das AH/SD com o objetivo de mapear 

os trabalhos elaborados sob as formas de tese e dissertação, dos anos 1980 a 2001. 

Seu objetivo era apresentar contribuições em relação ao atendimento educacional 

especializado aos portadores de AH/SD bem como a busca por uma teoria mais 

completa, abrangendo a inteligência humana, uma melhor compreensão das AH/SD 

e uma análise da legislação educacional vigente. Através da metodologia de 

pesquisa bibliográfica, organizou e apresentou os trabalhos em categorias de acordo 

com as pesquisas realizadas, o que contribui para uma visão das produções 

acadêmicas nessa área bem como despertou novos olhares para áreas ainda pouco 

exploradas.   

Anjos (2010) fez um levantamento para identificar, por meio das abordagens 

teórico-metodológicas, o perfil epistemológico e as tendências da investigação das 

dissertações e teses defendidas nos programas de pós-graduação no Brasil que 

estudaram o atendimento para pessoas com AH/SD no período de 1989 a 2009. A 

pesquisa de Anjos (2010) complementa o trabalho de Tsuboi (2002) com o 

levantamento de pesquisas até o ano de 2009. 

Zavitoski (2015), com o objetivo de analisar dissertações e teses brasileiras 

até então desenvolvidas, e Carneiro (2015), que buscou avaliar os programas de 

atendimento ao superdotado no Brasil, chegaram a resultados muito parecidos ao 

constatar que Renzulli é o aporte teórico mais utilizado na maioria das pesquisas e 

que as regiões com o maior número de pesquisas na área são as regiões Sudeste e 

Centro-Oeste. A contribuição destes trabalhos reforçou a confiança no aporte teórico 
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escolhido (Renzulli), bem como nos encorajou ainda mais a desenvolver nossa 

pesquisa em uma área na qual há poucos registros voltados às AH/SD em 

Matemática, como é o caso do estado do Tocantins na Região Norte do país.  

 

2.1.2 Identificação 

 

A temática da identificação merece atenção especial em nossa pesquisa uma 

vez que os procedimentos adotados na seleção de alunos com AH/SD interferem 

diretamente no AEE ofertado para esses alunos. O processo de identificação nos 

dará suporte para compreendermos melhor as características consideradas desse 

público. Buscamos, assim, conhecer os métodos de identificação mais utilizados no 

país, bem como o aporte teórico que sustenta estas pesquisas.  

Nossa atenção se detém em um dos primeiros estudos voltados para a 

identificação de alunos com AH/SD, o trabalho realizado por Delou (1987), citada em 

Anjos (2011), que utilizou uma abordagem qualitativa para a identificação dos alunos 

superdotados.  Por outro lado, em Pérez (2008) é citada a tese de Viana (2005) que 

apresenta forte incidência de preconceitos na identificação das AH/SD baseada no 

rendimento acadêmico dos alunos e a predileção por alunos do gênero masculino. 

Nesses trabalhos, fomos apresentadas a estes mitos na área das AH/SD, mas, por 

outro lado, nos sentimos confortáveis com a abordagem qualitativa da identificação 

dos alunos. 

A identificação das AH/SD ainda em idade precoce foi objeto de estudo para 

Vieira (2005) quando buscou identificar características de superdotação a partir de 

múltiplas expressões, considerando a Teoria das Inteligências Múltiplas, de Howard 

Gardner e a Teoria dos Três Anéis, de Joseph Renzulli. Martins (2013) parte da 

concepção de superdotação de Renzulli e, por meio de uma revisão bibliográfica, 

levanta as principais características indicativas de superdotação. Sua busca foi 

baseada em autores como: Novaes (1979); Delou (1987); Brasil (2002); Aranha 

(2005); Vieira (2005); Mosquera e Stobäus (2006); Panzeri (2006); Chagas (2007); 

Fleith (2007); Ourofino (2007); Nakano e Wechsler (2007); Virgolim (2007); Pérez 

(2008); Chagas e Fleith (2009); Pérez (2009); Almeida e Oliveira (2010); Freitas e 

Pérez (2010); García (2011); Sabatella (2012). 

A autora apresenta as características de superdotação divididas em três 

quadros: características gerais, de pensamento criativo e de aprendizagem. Os 
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quadros de características apresentados pela autora serviram de aporte em nossa 

pesquisa para a construção do quadro (Ver Quadro 4, pág. 140) no qual destacamos 

algumas características de superdotação e comportamentos que esperávamos 

observar de acordo com os Três Anéis de Renzulli: alta habilidade, envolvimento 

com a tarefa e criatividade. 

Em Marques (2010), temos uma pesquisa voltada à identificação de alunos 

com indicativos de AH/SD analisando as variáveis e características consideradas no 

processo e buscando estratégias de melhorias para os instrumentos de identificação 

comumente utilizados nas escolas. Araujo (2011) também parte da concepção de 

superdotação de Renzulli e buscou contribuir com o processo de identificação ao 

propor estratégias pedagógicas para a identificação em uma formação continuada 

para os professores. Em contrapartida, Farias (2012) questiona os modelos de 

identificação trazidos de outros países, apresenta a criação de um instrumento 

próprio e busca evidências para validá-lo.  

Partindo da Teoria Triádica de Superdotação idealizada por Renzulli e da 

Teoria das Inteligências Múltiplas de Gardner, é que Fernandes (2014) elaborou um 

instrumento de avaliação educacional diagnóstica de altas habilidades para alunos 

com surdez. Destacou uma mudança significativa na forma de se relacionar com 

esses alunos que tradicionalmente são definidos pelos seus déficits e não por suas 

capacidades. A pesquisa de Pérez (2004), em sua abordagem sobre as 

características das AH/SD, contribui de forma significativa também para a 

compreensão da formação do Pool de talentos, composto por alunos com indicativo 

de AH/SD.   

As pesquisas relativas ao processo de identificação de alunos com AH/SD 

nos levaram a uma reflexão sobre a concepção de superdotação que adotaríamos 

em nossa pesquisa, o que reflete diretamente no atendimento educacional 

especializado a ser ofertado. Apontaram, ainda, a falta de formação docente como 

uma problemática da identificação.   

    

2.1.3 Perfil Social   

 

Na temática perfil social, as leituras contribuíram no sentido de esclarecer 

como se forma o perfil social desse alunado com AH/SD, como essa categoria é 

produzida em nossa sociedade, qual a importância da crescente preocupação para 
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com esses sujeitos e o que a sociedade espera deles. Um dos primeiros registros de 

teses no Brasil relacionados às AH/SD vem de Osowski (1989), que buscou analisar, 

por meio de uma metodologia qualitativa, como é produzida a categoria social dos 

superdotados em uma sociedade capitalista, bem como as funções político-

ideológicas que eles exercem na sociedade.   

A pesquisa de Delou (2001) apresentada as histórias escolares dos alunos 

considerados superdotados e destaca que as trajetórias escolares desses alunos 

eram fortemente influenciadas pelo desempenho escolar. Outra pesquisa analisada 

foi a pesquisa realizada por Pinto (2012), que adotou uma abordagem 

multimetodológica para a construção de um perfil de alunos superdotados 

acelerados. Para a definição de superdotação adotou o Modelo dos Três Anéis de 

Renzulli (1986) e constatou que a aceleração de ensino foi uma intervenção 

educacional bem-sucedida para os alunos participantes, não acarretando perdas 

acadêmicas ou dificuldades socioemocionais.  

Essas leituras contribuíram com nosso trabalho no sentido de nos levar à 

compreensão de que estes indivíduos formam uma categoria à parte na sociedade, 

com características, comportamentos e necessidades especiais e, por esse motivo, 

precisam de atendimento educacional especializado para que possam se 

desenvolver plenamente.  

 

2.1.4 Concepção e Identidade 

 

A constituição da identidade é um processo no qual se consideram tanto os 

aspectos biológicos e psicológicos quanto o social. Nessa temática, o foco é 

compreender como se dá o processo de construção da identidade do sujeito com 

AH/SD, bem como conhecer estratégias que favorecem uma construção sadia dessa 

identidade. 

Baseadas na Teoria dos Três Anéis de Renzulli, Perez (2008) realizou um 

estudo qualitativo com o objetivo de identificar como a pessoa com AH/SD adulta 

constrói sua identidade e propõe estratégias educacionais para uma construção 

sadia dessa identidade para o seu desenvolvimento.  Chagas (2008) buscou 

descrever as características individuais e familiares dos adolescentes talentosos a 

partir da percepção de adolescentes, familiares e professores. Seus resultados 
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corroboram as pesquisas que apontam a família e a escola como essenciais na 

promoção do desenvolvimento saudável.  

Na tese de Correia (2011), verificamos um estudo qualitativo com o objetivo 

de investigar e compreender o processo de construção do autoconceito de 

estudantes adolescentes com AH/SD. O referencial teórico tem como fundamentos a 

Teoria das Inteligências Múltiplas de Howard Gardner (1984), a Teoria Bioecológica 

do Desenvolvimento Humano (BRONFENBRENER, 1979) e a Teoria da 

Superdotação de Joseph Renzulli (1986).   

Jelinek (2013) realizou um estudo para analisar os jogos de linguagem em 

formas de vida de crianças identificadas com altas habilidades, evidenciando 

aqueles valorizados pelos processos escolares de seleção e enriquecimento 

educativo. Através de ferramentas teóricas foucaultianas – discurso, relações de 

poder, e governamentalidade – e wittgensteinianas – jogos de linguagem e formas 

de vida – criou a noção de jogos de poder-linguagem, que veio a constituir as 

análises propostas. Observou que o sujeito das AH/SD não se constitui a partir de 

nomenclaturas, mas, sim, de observações atentas e criteriosas dos agentes 

escolares, embasadas nos critérios comparativos de desempenho valorizados pela 

escola.  

Estudos que analisam a concepção de superdotação sob o ponto de vista dos 

professores podem ser observados em Cruz (2014), que apresenta, por meio de 

uma discussão de grupo focal, a concepção de superdotação dos professores sob 

uma abordagem histórico-cultural. Em Rosa (2014), é possível observar um estudo 

qualitativo a partir das narrativas de professores que ensinam matemática para 

compreender suas concepções acerca da inclusão escolar e o processo de ensino e 

aprendizagem de matemática de alunos com deficiência, transtorno global do 

desenvolvimento, AH/SD.  

A construção da identidade do sujeito com AH/SD se dá a partir da visão que 

os outros têm da superdotação e da sua própria concepção. O papel da família, da 

escola e dos amigos é essencial para que esta construção se dê de forma sadia 

para que, assim, o sujeito possa canalizar suas potencialidades para o seu 

desenvolvimento e crescimento. 
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2.1.5 Formação docente 

 

A formação docente ou a falta dela tem sido apontada em muitos estudos 

como um dos principais problemas para a identificação dos alunos com AH/SD, bem 

como para um atendimento educacional especializado de acordo com as 

necessidades educacionais desses alunos. Estudos apontam que os professores 

que participam da indicação de alunos com possíveis AH/SD não têm uma base 

teórica suficientemente sólida para sustentar suas concepções acerca do tema, 

surgindo muitas divergências entre os educadores.  

Por se tratar de um público com necessidades educacionais especiais, o 

professor precisa estar capacitado e de fato preocupado em incluir este aluno no 

processo de ensino e de aprendizagem. São exigidas diferentes metodologias e 

estratégias de ensino para despertar o interesse no aluno. Aulas tradicionais, com 

atividades de repetição, tornam-se monótonas e desmotivadoras, fazendo com que 

esse aluno se isole e perca o interesse pela escola, o que, algumas vezes, acaba 

gerando o fracasso escolar entre alunos identificados com AH/SD.  

Destacamos o trabalho de Reis (2006a) que fez um estudo de caso de caráter 

exploratório no qual buscou analisar os aspectos na formação docente que 

compõem as competências necessárias e desejáveis para atender ao universo da 

Educação Inclusiva. Assim, reconhecemos que a formação docente é fundamental 

para preparar o professor para trabalhar com alunos com AH/SD, reconhecer as 

diferenças e fazer com que estes alunos sejam incluídos no processo de ensino 

aprendizagem e tenham suas necessidades especiais atendidas. Acreditamos que 

os cursos de formação de professores ainda deixam muito a desejar quanto à 

formação voltada para as AH/SD. 

 

2.1.6 Programas de Atendimento Educacional  

 

A temática dos Programas de Atendimento Educacional é o nosso principal 

foco, pois em nossa pesquisa pretendemos também oferecer um programa de 

enriquecimento para os alunos com indicativo de AH/SD, o que se caracteriza como 

um Atendimento Educacional Especializado (AEE). Dessa forma, buscamos 



65 
 

conhecer mais sobre os programas de atendimento no Brasil, quais as áreas mais 

exploradas, metodologias adotadas, estratégias de ensino e aporte teórico. 

Iniciamos, então, com a pesquisa de Magalhães (2006), que nos apresenta os 

aspectos positivos e as limitações do Programa de Atendimento ao Superdotado da 

Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal, no período de 1991 a 2002, 

com o objetivo de verificar se as ações desenvolvidas pelo programa favoreciam a 

inclusão social dos alunos com AH/SD. O aspecto de maior ênfase na pesquisa 

apontou como discriminatórias as questões que priorizam recursos financeiros para 

àqueles alunos com dificuldades de aprendizagem em detrimento de alunos 

superdotados, sendo que ambos possuem necessidades educacionais especiais. A 

pesquisa contribuiu, também, para constatar a necessidade e a importância de 

identificar e oferecer um programa especializado como forma de ajustamento e 

inclusão social do público das AH/SD. 

 A pesquisa qualitativa de Silva (2009) investiga os aspectos motivacionais 

intrínsecos e extrínsecos que indicam as estratégias usadas por estudantes com 

AH/SD para favorecer a manutenção dos traços da motivação em programas de 

AEE. Batista (2011) analisou o desenvolvimento e o engajamento de estudantes e 

mediadores envolvidos no AEE. Lyra (2012) observou a coerência entre os objetivos 

e a dinâmica de funcionamento dos programas instituído pelo MEC para o 

atendimento às necessidades educacionais dos alunos com AH/SD. Araujo (2014) 

descreveu os procedimentos de identificação, avaliação e intervenção do professor 

da sala de recursos no AEE.  Silva (2014) analisou o papel do AEE para o 

desenvolvimento da suplementação pedagógica dos alunos com AH/SD, bem como 

as políticas e práticas utilizadas no processo de ensino aprendizagem desses 

sujeitos.  

Marques e Almeida (2014) apresentaram um levantamento com a localização 

de programas de atendimento às AH/SD, tendo como foco as regiões do Brasil. 

Esse estudo contribuiu de forma significativa ao apresentar um panorama a nível 

nacional para que, assim, pudéssemos conhecer as regiões mais desenvolvidas em 

detrimento de outras regiões, nas quais ainda há muito por ser feito em relação a 

essa temática.  

O programa de AEE também foi analisado sob a perspectiva do professor, 

quando Coelho (2015) investigou as percepções dos professores em relação ao 

atendimento e ao modelo utilizado, buscando analisar os elementos teóricos e 
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metodológicos presentes na prática docente desses professores, de modo a 

identificar as semelhanças e diferenças entre as percepções dos professores das 

Áreas Acadêmicas e de Talento Artístico. Com o intuito de criar uma ferramenta 

pedagógica para os professores, Gomes (2015) elaborou um sistema de avaliação 

por meio de uma Ficha de Acompanhamento das Unidades Microgenéticas 

Significativas – FAUMS, pautada em observações cognitivas e comportamentais.  

Por meio de um estudo de caso, Negrini (2015) realizou uma pesquisa 

qualitativa de análise documental e pesquisa de campo com alunos com AH/SD, 

seus professores e um coordenador da escola. Seu o objetivo foi analisar como é 

constituído o currículo escolar e se ele tem atendido às necessidades educacionais 

desses alunos. Percebeu a necessidade de qualificação das práticas pedagógicas e 

propôs como uma alternativa, a espiral das perspectivas curriculares. 

Portanto, as pesquisas apontam e reconhecem a importância do AEE como 

forma de complementar o ensino oferecido na rede regular de ensino, mas, em 

contrapartida, apresentam também as limitações, como: a insuficiência de oferta de 

atendimento e a falta de investimentos em materiais específicos para os 

superdotados. A qualificação dos professores do ensino regular também foi 

apontada como necessidade básica, tanto para a identificação dos alunos com 

AH/SD quanto para trabalhar com estratégias pedagógicas adequadas para as 

necessidades educacionais desses alunos, uma vez que as pesquisas constataram 

também uma relação direta da concepção de AH/SD adotada por cada professor em 

relação ao AEE. 

Percebemos que não há estudos exploratórios acerca de metodologias ou 

estratégias pedagógicas adotadas na Matemática em programas de AEE para 

alunos com AH/SD. Entendemos que essa se configura como uma importante área 

de pesquisa a ser explorada com o objetivo de compreender melhor como este 

aluno pensa, articula e age diante das diferentes situações matemáticas que lhe 

sejam impostas. Compreender a forma de pensar e as estratégias desse aluno pode 

contribuir para o aperfeiçoamento dos programas de enriquecimento e propiciar um 

melhor desenvolvimento de suas potencialidades. 
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2.1.7 Altas Habilidades/Superdotação e a Matemática 

 

As AH/SD e a Matemática são o foco do nosso trabalho uma vez que nos 

propomos a realizar oficinas com atividades de enriquecimento para alunos com 

indicativo de AH/SD em Matemática. Buscamos conhecer um pouco mais sobre as 

metodologias e estratégias de ensino utilizadas com alunos com AH/SD em 

Matemática. Dessa forma, encontramos a pesquisa de Freiman (2003) que, em seu 

estudo realizado em Montreal no Canadá, buscou interpretar o trabalho matemático 

das crianças com AH/SD e as situações didáticas favoráveis para promover 

habilidades matemáticas, a fim de desenvolver estratégias de ensino eficientes para 

os alunos superdotados. Em seus resultados, constatou nesses alunos das séries 

iniciais: precocidade matemática, pensamento em conceitos e relações, alta 

motivação e perseverança, mentes sistemáticas e reflexivas.  

O estudo realizado por Daniel (2006), da Universidade de Otago na Nova 

Zelândia, revela um estudo de caso com 10 estudantes identificados com AH/SD em 

Matemática e que participam da Olimpíada Internacional de Matemática. Nas 

análises das narrativas, o autor destacou que poucos pais apresentavam alguma 

habilidade em matemática e não sabiam explicar o fascínio dos filhos pelos 

números. Quanto à escola, havia relatos de experiências desagradáveis e a maioria 

dos alunos tiveram poucas atividades de incentivo e estímulo, sendo que sua 

habilidade matemática nem sempre era reconhecida pelos professores. A maioria 

demonstrou interesse em atividades culturais e físicas que permitiam o 

desenvolvimento individual e a perseverança do indivíduo. Em grande parte, eles 

foram motivados por encontrar novas formas de integrar conhecimentos diversos.  

Kotsiras (2007), em sua dissertação pela Universidade de Melbourne da 

Austrália, analisou de forma quantitativa os benefícios dos programas de aceleração 

no desempenho em Matemática. Os resultados sugerem que a aceleração 

apresenta efeitos positivos quando compara resultados de testes aos quais foram 

submetidos os sujeitos acelerados e os que não estavam acelerados, sendo estes 

de mesma faixa etária.  

Na Nova Zelândia, encontramos a tese de Bicknell (2009), pela Universidade 

de Massey, que realizou um estudo de caso predominantemente qualitativo, no qual, 

por meio de documentos e entrevistas, buscou analisar múltiplas perspectivas sobre 

a educação de estudantes identificados com AH/SD em matemática: as 
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características desses estudantes; a identificação; as metodologias educacionais 

utilizadas; o envolvimento dos pais e a mudança de escola. Os resultados da 

pesquisa mostram que não há uma compreensão abrangente por parte das escolas 

e professores sobre as características dos estudantes matematicamente talentosos. 

Nos processos de identificação, na maioria das escolas, não há uma abordagem 

múltipla. Os programas de atendimento são muito variáveis e dependem da 

identificação, organização escolar, do conhecimento dos professores, dos recursos, 

entre outros.  Os pais desempenham papel fundamental no sentido de serem os 

motivadores e provedores de recursos e estímulos que favoreçam o 

desenvolvimento.  

Dimitriadis (2010), da Universidade de Brunel na Inglaterra, desenvolveu um 

estudo das estratégias utilizadas para a oferta educativa para crianças superdotadas 

em matemática em um grupo de escolas do ensino fundamental na Inglaterra. Foi 

realizada uma revisão de literatura relacionada à teoria internacional e pesquisas 

existentes na educação de alunos com AH/SD bem como um trabalho empírico para 

o ensino de matemática. Verificou-se que, embora sem formação específica, 

professores e coordenadores escolares receberam treinamento para trabalhar com 

crianças matematicamente talentosas como prevê o programa nacional de 

formação. Nas salas de aula, verificou-se que o nível de confiança e experiência dos 

professores, o nível de atenção dado às crianças superdotadas e o tamanho das 

turmas foram fatores que contribuíram para o progresso, percepções e atitudes de 

crianças que foram identificadas com AH/SD.  

Há uma escassez de pesquisas que investigam aspectos do atendimento 

para crianças dotadas e talentosas, especialmente em matemática, no Reino Unido. 

Ao abordar especificamente este tema, o estudo de Dimitriadis (2010) traz uma 

contribuição distinta para a literatura atual em ambos os aspectos de compreensão 

da superdotação matemática e apresenta exemplos para organizar e ensinar 

matemática para crianças superdotadas em níveis cognitivos mais elevados, dentro 

de salas de aula regulares, podendo, inclusive, ser de interesse para o público 

internacional, incluindo os países onde não existem políticas de atendimento para 

alunos matematicamente talentosos. 

Hui-Kuo Su (2011) realizou um estudo em Taiwan com o objetivo de identicar 

como os pais descobrem as AH/SD matemática em seus filhos. Nos questionários 

aplicados, o autor obteve as seguintes conclusões: os pais percebem que seus filhos 
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entendem os conceitos matemáticos rapidamente, têm habilidades de cálculo, tem 

bom raciocínio lógico, demonstram pensamentos flexíveis e exibem uma afinidade 

com os números. Eles percebem que seus filhos fazem perguntas sobre matemática 

e jogos matemáticos / atividades, são entusiastas na resolução de problemas 

matemáticos, tentam resolver problemas difíceis, são comprometidos com o 

autodesafio e dedicados a estudar conhecimentos matemáticos. Os pais destes 

alunos também revelaram que incentivam seus filhos a ler livros relacionados à 

matemática, fornecem jogos e brinquedos destinados para a educação matemática, 

ensinam-lhes matemática e criam ambiente de aprendizagem da matemática na vida 

cotidiana. Responderam ainda que concordariam com a admissão precoce dos filhos 

na escola, com programas de aceleração e também com cursos matemáticos 

avançados, oferecidos a seus filhos por instituições acadêmicas. A maioria dos pais 

também encaminharia o filho a uma escola especializada no ensino da matemática, 

compraria livros de testes de matemática, incentivaria a participar de concursos e 

competições e contrataria tutores para o acompanhamento do desenvolvimento do 

potencial dos filhos. De acordo com os pais, são duas as razões principais para o 

grande interesse de seus filhos pela aprendizagem da matemática: talento 

matemático excepcional (61,46%) e excelente ambiente de aprendizagem (70,83%). 

O estudo realizado por Erasmos (2013), em Pretória na África, procurou 

determinar o impacto de programas de enriquecimento para alunos com AH/SD em 

ciências. Com um grupo experimental que foi submetido a um programa de 

enriquecimento e foi comparado com outro grupo de alunos também com AH/SD em 

ciências, mas que não recebeu o enriquecimento foi possível observar, por meio de 

um pós-teste, que todos aqueles alunos que receberam o enriquecimento tiveram 

um desempenho melhor. Isso ressalta a importância do enriquecimento para 

aprofundar e ampliar a compreensão dos conceitos.  

No Brasil, Machado (2013) teve como objetivo compreender, através da 

epistemologia genética de Piaget, os aspectos cognitivos envolvidos em tarefas 

contendo resolução de problemas, buscando identificar as estratégias cognitivas e 

metacognitivas utilizadas na resolução de situações problema em matemática, com 

vistas à orientação aos profissionais envolvidos no contexto regular de ensino, 

dentro de uma prática educacional inclusiva. O aporte teórico se apoia na teoria 

piagetiana e nos estudos de Sternberg e Davidson (1985), na Teoria Triárquica da 
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Inteligência de Sternberg (1986), bem como na Teoria dos Três Anéis de Renzulli 

(1986).  

Rundblad (2015), na Suécia, investiga como quatro diretores de escola 

trabalham para promover alunos com AH/SD em matematica. O estudo investigou se 

essas quatro escolas têm em comum estratégias para identificar esses estudantes e 

ações educativas para estimular e promover o desenvolvimento de seu potencial. Os 

resultados apontam que os diretores estão inseguros e não sabem descrever como 

identificam os alunos matematicamente talentosos e também não possuem um 

método diferenciado de ensino para lidar com esses alunos. As estratégias utilizadas 

nas escolas envolvem a participação do professor da rede regular de ensino e do 

professor da educação especial que aplicam testes, formam grupos de matemática 

de alto nível e, assim, buscam identificar e estimular matematicamente os alunos 

talentosos.  

Além das teses e dissertações pesquisadas nas bases consultadas, cabe 

destacar também especialistas que atuam no Brasil na elaboração de livros visando 

à formação de professores e profissionais da educação para a identificação dos 

alunos com AH/SD, o que oportuniza a construção do processo de aprendizagem e 

amplia o atendimento, com vistas ao pleno desenvolvimento das potencialidades 

desses alunos. Contribuíram para nossa pesquisa autoras como Fleith, Maia-Pinto, 

Alencar e Virgolim com informações quanto ao atendimento ao aluno com AH/SD, 

orientações para o professor e ideias e procedimentos que contribuem no sentido de 

atender às necessidades e aos interesses de todos os alunos. Os textos dessas 

autoras permeiam todo este trabalho. 

O levantamento bibliográfico realizado contribuiu para constatar que grande 

parte das pesquisas na área das AH/SD estão relacionadas à Inclusão, tratando da 

importância do público das AH/SD ser incluído na Educação Especial e ser 

reconhecido por suas necessidades especiais, o que já vem acontecendo em 

algumas regiões do país, principalmente no Sudeste e no Centro-Oeste. Categorias 

bastante exploradas também no Brasil são as Políticas Públicas e a Formação 

Docente. Pesquisas mostraram que a efetivação de políticas públicas voltadas ao 

atendimento do aluno com AH/SD tardaram para serem implantadas no país e, com 

isso, temos hoje ainda muitos professores que não se sentem preparados para 

identificar de forma correta o aluno com AH/SD, bem como para oferecer-lhe 

atendimento especializado de acordo com suas necessidades educacionais 
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especiais. Há de se destacar, no Brasil, avanços quanto à Identificação dos alunos 

com AH/SD, por meio de várias pesquisas na área da psicologia, direcionadas a 

instrumentos e metodologias adotadas no processo de identificação. 

Merecem destaque também as áreas pouco exploradas nas pesquisas 

brasileiras dentro dessa temática que são as Altas Habilidades/Superdotação em 

Matemática. No contexto mundial, destacamos países com pesquisas voltadas às 

metodologias e estratégias de ensino adotadas pelos educadores nas aulas de 

matemática para contemplar as necessidades desse público, mas, no Brasil, ainda 

há um vasto campo a ser explorado na perspectiva dos programas de atendimento 

para complementar o ensino regular de matemática e que atendam às necessidades 

especiais desses alunos. E nossa pesquisa vem nessa perspectiva de propor um 

programa de enriquecimento para analisar as estratégias utilizadas por alunos com 

AH/SD em atividades matemáticas relacionadas à Geometria.  

Por meio da revisão de literatura foi possível nos certificarmos da relevância e 

originalidade desta pesquisa. Solidificamos nossas evidências e em estudos 

anteriores identificamos a lacuna existente em relação a pesquisas direcionadas a 

programas de enriquecimento em Matemática, que visem explorar noções de 

Geometria a partir da construção de caleidoscópios. O embasamento teórico 

proporcionado pelas leituras nos trabalhos pesquisados nos deu segurança para 

trabalharmos com alunos com indicativo de AH/SD, selecionados a partir da Teoria 

dos Três Anéis de Renzulli, bem como para oferecermos um programa de 

enriquecimento baseado no Modelo Triádico de Enriquecimento de Renzulli, assim 

como a própria legislação brasileira também o recomenda. Dessa forma, esperamos 

contribuir com esta categoria pouco explorada e destacamos que, em âmbito 

nacional e internacional, não encontramos pesquisas semelhantes a nossa proposta. 
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CAPÍTULO 3 

CONCEPÇÃO DE ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO NA 

PERSPECTIVA DE RENZULLI 

 

Ao adotarmos Renzulli como aporte teórico desta pesquisa, não estamos 

apenas corroborando a literatura consultada ou ainda utilizando um referencial 

recomendado pelo Ministério da Educação (MEC). Nossa opção ocorre porque 

encontramos em Renzulli uma concepção de superdotação que vai ao encontro 

de nossas perspectivas, partindo de uma visão multidimensional da inteligência 

para um modelo mais flexível e abrangente, capaz de reconhecer um maior 

número de pessoas com potencial diferenciado na sociedade. Temos em Renzulli 

um autor no qual encontramos desde um modelo com a concepção de 

superdotação, um modelo para o enriquecimento curricular bem como 

ferramentas de avaliação para análises. 

 

3.1 CONCEPÇÃO DE SUPERDOTAÇÃO  

 

A área das AH/SD apresenta várias questões polêmicas que estão sendo 

discutidas e em construção. A própria questão da nomenclatura ou terminologia 

correta a ser adotada gera divergências em publicações brasileiras e na literatura 

internacional. Várias expressões foram usadas para designar pessoas com 

habilidades superiores e algumas destas continuam sendo tratadas como 

sinônimas, como vemos em Martins (2013), que cita gênio, superdotado, 

brilhante, talentoso, alto QI, avançado, prodígio, precoce, perito, excepcional, 

superior, altamente criativo, rápido, aprendiz, bem-dotado, mais capazes, 

potencial humano, portadores de altas habilidades – PAHs, alta produção criativa, 

alto potencial intelectual, aptidões superiores, capacidade e talento, altas 

habilidades/superdotação (AH/SD), alta capacidade, dotado, dentre outros, para 

referir-se a esses indivíduos.  

O termo altas habilidades/superdotação (AH/SD), adotado neste trabalho, é 

amplamente citado na literatura e em publicações de vários países, entre os quais 
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destacamos os trabalhos de Joseph Renzulli, psicólogo norte-americano e 

professor da Universidade de Connecticut, que começou seus estudos na área 

das AH/SD no final da década de 1960 e tem grande prestígio e notoriedade na 

área. No Brasil, o termo também é usado em documentos oficiais e programas 

educacionais (BRASIL, 2006; FLEITH, 2007; VIRGOLIM, 2007). No documento 

Orientações para Implementação da Política de Educação Especial na 

perspectiva da Educação Inclusiva, os alunos com altas habilidades/superdotação 

são aqueles:  

[...] que demonstram potencial elevado em qualquer uma das 
seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, 
liderança, psicomotricidade e artes, além de apresentar grande 
criatividade, envolvimento na aprendizagem e realização de 
tarefas em áreas de seu interesse. (BRASIL, 2015, p. 47)  
 

Historicamente, o conceito de superdotação era relacionado ao conceito de 

inteligência e suas medidas e, por um longo período, eram considerados 

superdotados/altas habilidades todos aqueles que apresentassem um QI 

(quociente de inteligência) acima da média de seus pares (ALENCAR, 2007). 

Renzulli (1986) passou a considerá-los como pessoas que apresentam 

comportamentos de superdotação e potencial de desempenho diferenciado. A 

pessoa pode ter potencial notável em alguma área específica, mas somente 

quando demonstrar empenho e dedicação é que ela apresenta comportamentos 

de superdotação. A definição de AH/SD de Renzulli apresenta consonância com a 

definição apresentada no documento citado anteriormente (BRASIL, 2015). 

Renzulli (1986) apresenta algumas conclusões dos estudos sobre 

inteligência de Sternberg (1996, 2001), destacando que apenas a quantidade de 

habilidades analíticas, criativas e práticas de uma pessoa não são suficientes 

para definir a inteligência, mas, sim, a maneira como ela equilibra essas 

habilidades e se relaciona com o meio para obter sucesso. Para Sternberg, a 

inteligência é flexível e dinâmica e quando associada com o conhecimento, a 

personalidade, a motivação e em um ambiente favorável a comportamentos 

talentosos, ela pode gerar pensamentos e comportamentos criativos. Para chegar 

a sua concepção de superdotação, Renzulli (1986) se apoiou também no trabalho 

de Howard Gardner (1983) quando formulou uma lista com sete tipos de 
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inteligências: lógico-matemática, linguística, musical, espacial, corporal-

cinestésica, intrapessoal, interpessoal, naturalista e existencial.  

Renzulli (2004) destaca autores como Callahan (1982), Torrance (1984), 

Borland e Wright (1994) que criticam o excesso de confiança nos resultados dos 

testes de inteligência, mas reconhecem a importância deles por fornecerem uma 

dimensão do potencial cognitivo de uma pessoa. Não defendem que devam ser 

retirados dos procesos de identificação, mas, sim, que outros indicadores sejam 

somados ao processo.  

Desse modo, surgem pesquisadores que vão além dos testes 

psicométricos e partem para uma visão multidimensional da inteligência, na qual 

“[...] a inteligência não é um conceito unitário, mas há vários tipos de inteligência 

e, desta forma, definições únicas não podem ser usadas para explicar este 

complicado conceito” (RENZULLI, 1986, p. 3). Assim, não existe um perfil único, 

nem uma definição única, pois a superdotação associada ao conceito de 

inteligência não se resume, “[...] as capacidades e desempenhos no campo 

escolar, mas inclui as expressões artísticas, literárias, corporais, dentre outras” 

(METTRAU; ALMEIDA, 1994, p. 7). 

Para Renzulli, a superdotação pode ser concebida como condição ou 

comportamento e pode ser desenvolvida em algumas pessoas com alguma 

habilidade superior à média da população, em algum momento de sua vida e a 

partir de certas circunstâncias e estímulos (RENZULLI; REIS, 1997). Portanto, 

concordando e incorporando nossa pesquisa a esta concepção, apresentamos, a 

seguir, a perspectiva de Renzulli sobre as AH/SD, cujos estudos são 

mundialmente aceitos e também embasam os documentos do MEC (BRASIL, 

2007), que definem e orientam os professores brasileiros.  

 

3.2 PERSPECTIVA DE RENZULLI NA ÁREA DAS AH/SD 

 

A Concepção da Superdotação dos Três Anéis, publicada por Renzulli em 

1978 e reformulada em 1986, passa a ser utilizada no processo de identificação 

de AH/SD como um modelo multifacetado e dinâmico que considera três fatores 

essenciais à superdotação bem como componentes multidimensionais do 
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contexto sócio-histórico-cultural. Dessa forma, Renzulli (1986, p. 11-12) define as 

AH/SD como: 

O comportamento de superdotação consiste nos comportamentos 
que refletem uma interação entre os 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.  
 

Esta concepção de superdotação, defendida por Renzulli, é contemplada 

em seu Modelo dos Três Anéis para definir a superdotação. Para uma adequada 

identificação dos indivíduos com AH/SD, de acordo com a sua concepção, 

Renzulli desenvolve o Modelo das Portas Giratórias para orientar o processo de 

identificação. Como o objetivo de Renzulli não está somente na identificação para 

rotulação destes indivíduos, ele também apresenta um Modelo de Enriquecimento 

Curricular que é uma proposta de atividades com experiências enriquecedoras e 

motivadoras para complementar o ensino do currículo regular.  

 

3.2.1 O Modelo dos Três Anéis de Renzulli 

 

A teoria de Renzulli em seu Modelo dos Três Anéis foi utilizada como 

aporte teórico para este estudo porque o indivíduo pode ser visto ou estudado a 

partir do ambiente em que está inserido e sob uma perspectiva multidimensional, 

observando-se suas características cognitivas, sociais, emocionais e 

comportamentais, seus interesses, suas habilidades e necessidades de 

aprendizagem.  

Ao longo de seus estudos e pesquisas, Renzulli (1986) buscou rever as 

definições de superdotação e apontou duas preocupações. De um lado, uma 

definição conservadora que considera apenas o desempenho acadêmico através 

de pontos de corte extremamente altos em testes de inteligência, excluindo áreas 

como música, arte, teatro, liderança, entre outras. Por outro lado, definições mais 

liberais com o objetivo de ampliar a concepção de superdotação e contemplar um 

maior número de indivíduos passaram a incluir todos aqueles com desempenho 

superior, nas mais diversas áreas, porém, agora com o problema da subjetividade 
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para mensurar tal desempenho. Segundo Renzulli (1986), o problema da 

subjetividade para mensurar não é tão facilmente resolvido, mas, se não for 

tolerado, a definição de superdotação ficará limitada às habilidades que podem 

ser medidas somente através de testes de QI. 

Para Renzulli (1986) não há um critério que possa ser utilizado para 

determinar a superdotação. Porém, ele destaca que as pessoas que obtiveram 

reconhecimento por causa de suas realizações únicas ou contribuições criativas 

possuem um conjunto relativamente bem definido de três traços. E, assim, 

Renzulli apresenta a Teoria dos Três Anéis, na qual define a superdotação como 

o conjunto das características: altas habilidades, criatividade e envolvimento com 

a tarefa (RENZULLI; REIS, 1997).  

A definição de Renzulli (1986, p. 6) permite entender que as pessoas que 

apresentam o comportamento de superdotação são aquelas que “[...] possuem ou 

são capazes de desenvolver este conjunto de traços”. Nesta concepção, o 

objetivo é tornar mais flexíveis os procedimentos de identificação, bem como 

incluir características que os métodos tradicionais não contemplavam, pois 

estavam muito direcionados ao QI.  

Em sua representação gráfica da intersecção dos três círculos, o autor 

pretende transmitir a ideia da interação, do movimento, da mudança e energia 

contínua e não de um estado fixo, estático. A importância e a influência dos 

estímulos do ambiente são representadas por um plano de fundo. Renzulli (1986) 

fez uma adaptação no modelo original e acrescentou esse plano de fundo que 

denomina de houndstooth, um quadriculado que aparece na Figura 1, para 

representar a força que o ambiente exerce sobre o desenvolvimento do 

comportamento de superdotação. Esse plano de fundo representa a interação 

entre a personalidade do indivíduo e o ambiente que o cerca e que auxilia na 

promoção dos três anéis (RENZULLI, 2002).  

 

 



77 
 

Fonte: RENZULLI; REIS, 1997. 

 

Na Teoria dos Três Anéis de Renzulli, não nos sentimos confortáveis com 

a nomenclatura adotada para o primeiro anel: Capacidade/Habilidade acima da 

média. Acreditamos que essa denominação, também empregada nos documentos 

oficiais e em tradução de artigos de Renzulli, preserva a ideia de rotular e separar 

os indivíduos em dois grupos, como “os que estão acima da média” e “os que 

estão abaixo da média”. Mas qual é essa média? Onde foi determinada? Em qual 

contexto histórico e social? Em qual período do tempo? Será que hoje ainda se 

aplica a este público? 

Esta questão do “acima ou abaixo da média” ainda está muito vinculada 

com os testes de QI que, por muito tempo, foram os instrumentos utilizados para 

aferição de inteligência. Eram considerados superdotados todos aqueles com um 

QI acima de uma média preestabelecida na literatura.  

Como Renzulli especifica, o primeiro anel caracteriza indivíduos com 

potencial de desempenho superior, com capacidade elevada para desempenhar 

bem alguma atividade em determinada área e/ou situação. Portanto, em nosso 

trabalho, iremos optar pela expressão Capacidade elevada ao invés de 

Habilidade/capacidade acima da média. Buscamos, desta forma, trabalhar em 

Figura 1 – Representação gráfica da Teoria dos Três Anéis de Renzulli 
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uma perspectiva mais voltada à inclusão, evitando a segregação dos indivíduos e, 

por consequência, os rótulos.   

É importante destacarmos que isso não altera em nada nossa concepção 

de superdotação que vem ao encontro da teoria de Renzulli. Ao ajustar a 

nomenclatura, estamos adequando-a a nossa perspectiva inclusiva. Assim, os 

Três Anéis de Renzulli serão representados em nossa pesquisa por: capacidade 

elevada, envolvimento com a tarefa e criatividade, conforme diagrama 

apresentado na Figura 2, a seguir. 

 
             

.  

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Para Renzulli (2005), a superdotação pode ser observada através do 

comportamento do desenvolvimento humano em uma determinada fase de sua 

vida quando o potencial é convertido em desempenho em uma área específica, 

de interesse do indivíduo. Assim, a definição de AH/SD não é uma rotulação 

definitiva do sujeito, pois são muitos os fatores que interferem no comportamento 

ao longo da vida e as habilidades podem ser estimuladas implicando uma visão 

situacional da superdotação. 

É baseado nestas condições que Renzulli (2004) pede para não rotularmos 

os alunos como superdotados, mas, sim, entendermos que as altas habilidades 

Figura 2 – Adaptação da representação gráfica dos Três Anéis de Renzulli 
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são características presentes em todos os seres humanos, em diferentes níveis 

de intensidade e complexidade e que podem vir a ser reconhecidas e 

apresentadas, de forma criativa, em situações nas quais o indivíduo percebe-se 

motivado a desenvolver suas capacidades em altos níveis. 

Dentre os três anéis, Renzulli destaca que todos são essenciais para a 

superdotação, no entanto, é possível que uma esfera venha a se destacar mais 

que outra. O indivíduo pode desenvolver pelo menos uma habilidade bem acima 

da média (não necessariamente muito superior a de seus pares) e, assim, com o 

envolvimento e o interesse pela atividade, pode ser que ele consiga desenvolvê-la 

de forma bastante criativa. São esses sujeitos criativos, capazes de criar e 

desenvolver ideias novas que contribuem de forma ímpar com a humanidade.    

A capacidade elevada representa o potencial de desempenho 

representativamente superior, em torno de 15 a 20%, de qualquer área 

determinada do esforço humano e é definida por Renzulli de duas formas: 

Habilidades Gerais são traços que podem ser aplicados em todos os domínios, 

pois consistem na “[...] capacidade de processar informações, integrar 

experiências que resultam em respostas adaptativas em situações novas e de 

envolver-se no pensamento abstrato” (RENZULLI; REIS, 1997, p. 5). Exemplos de 

habilidade geral seriam o raciocínio verbal e numérico, as relações espaciais, a 

memória e a fluência de palavras. Essas habilidades são geralmente medidas por 

testes de aptidão ou inteligência e são aplicáveis a situações tradicionais de 

aprendizagem. Habilidades específicas se referem à habilidades de adquirir 

conhecimento ou técnica, de aplicar várias combinações das habilidades gerais a 

uma ou mais áreas especializadas do conhecimento ou do desempenho humano, 

como dança, química, liderança, matemática, composição musical, administração 

etc. “Estas habilidades específicas são definidas de uma forma que representam 

a maneira como os seres humanos se expressam em situações da vida real” 

(RENZULLI; REIS, 1997, p. 6). Assim, Renzulli explica que muitas habilidades 

específicas não são facilmente medidas por testes e devem, portanto, ser 

avaliadas por outras técnicas. 

A capacidade elevada descreve tanto as habilidades gerais como as 

habilidades específicas. Baseado nos estudos de Wallach (1976), Renzulli (1986) 

aponta que é difícil atribuir valores numéricos para a capacidade elevada em 
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algumas áreas específicas em que essas habilidades não podem ser identificadas 

através da mensuração da inteligência. Outro aspecto também apontado por 

Renzulli, através do olhar de outros pesquisadores, trata das notas escolares 

adotadas como critério de seleção para programas especiais para superdotados. 

Tirar boas notas na escola não garante sucesso e realização profissional.    

Pelos estudos de Sternberg (1982), Renzulli (1986) concorda que os testes 

de inteligência só funcionam para algumas pessoas por algum tempo. Uma 

justificativa aceita para o uso dos testes de QI é a de que algumas realizações, 

em vários campos, somente são possíveis com determinados níveis de 

inteligência, ou seja, altos níveis de inteligência são necessários para um alto 

grau de criatividade. Cabe esclarecer que, em nossa pesquisa, a decisão pela 

utilização dos testes de QI foi da equipe multidisciplinar do NAPNE, por ser um 

dos passos recomendados por Renzulli no processo de identificação das Portas 

Giratórias.     

Um segundo conjunto de traços que tem sido encontrado em pessoas com 

indicativo de AH/SD é o envolvimento com a tarefa. É a capacidade de altos 

níveis de interesse, entusiasmo, fascínio, energia e envolvimento, que são 

colocados em ação em uma determinada tarefa, um problema particular ou área 

específica de desempenho. Renzulli (1986) cita estudos anteriores, como os de 

Galton e os de Terman, que indicam claramente a motivação como característica 

essencial à pessoa talentosa.  

O envolvimento com a tarefa leva a pessoa a estabelecer padrões 

elevados para seu trabalho, mantendo a abertura à autocrítica e à crítica, 

desenvolvendo um senso estético, de qualidade e excelência em relação a seu 

trabalho e ao dos outros. Sinônimos como, perseverança, resistência, trabalho 

árduo, prática dedicada, autoconfiança, crença na própria habilidade de 

desenvolver um trabalho importante e ação específica aplicada à área de 

interesse são geralmente utilizados para descrever o envolvimento com a tarefa 

(RENZULLI, 2005). Essa motivação para desenvolver uma atividade pode ser 

classificada em motivação intrínseca ou extrínseca, segundo estudos de Amabile 

(1999) e Deci e Rayan (1985), descritos em Renzulli (1986).  A motivação 

intrínseca é inata ao organismo humano e está sempre presente como fator 
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motivador. A motivação extrínseca depende de fatores externos para motivar o 

indivíduo. A motivação extrínseca age para reforçar a motivação intrínseca. 

A criatividade é o anel que Renzulli define como o grupo de traços 

característico de todas as pessoas com AH/SD. A pessoa criativa apresenta 

fluência, flexibilidade e originalidade de pensamento, abertura a novas 

experiências, curiosidade, sensibilidade e aos detalhes e às características 

estéticas, bem como sabe agir e reagir a estímulos externos e a seus próprios 

sentimentos (RENZULLI, 1986). 

É um termo amplo e de difícil definição que envolve variações que vão da 

originalidade (ou novidade) à efetividade (ou utilidade, aplicação). Segundo 

Alencar e Fleith (2001), pode-se verificar uma diversidade de posições em relação 

à sua concepção, mas um aspecto é comum a todas: o surgimento de um produto 

novo apropriado e de fácil adaptação ao contexto no qual se manifesta. Assim, 

podemos entender que a capacidade de criar é própria do ser humano e que pode 

ser estimulada ou inibida. Alguns fatores pessoais apontados por Alencar e Fleith 

(2001) como, as características motivacionais, as habilidades cognitivas e os 

traços de personalidade podem afetar a criatividade.  

Outro ponto de vista acerca da criatividade é apresentado por Landau 

(2002), fazendo a seguinte consideração sobre criatividade: 

 
Ser criativo não significa ter que inventar ou descobrir coisas. O 
fascínio está justamente em poder estabelecer novas relações 
entre coisas existentes. Pablo Picasso trabalhou com o espaço 
como outros anteriormente o fizeram, porém soube dar-lhe novos 
ajustes. Albert Einstein desenvolveu outras possibilidades com os 
mesmos conhecimentos de que dispunham os cientistas que o 
precederam. Enfim, no que diz respeito aos aspectos emocional e 
intelectual, capacidade criativa é encontrar alternativas dentro de 
determinada estrutura. (LANDAU, 2002, p. 23) 
 

Nessa concepção, a criatividade é vista como uma releitura de mundo que 

é possível a partir de diferentes formas de pensar, encarando os desafios sem 

medo do insucesso, enfrentado as dificuldades e sentindo prazer durante o 

processo da ação criativa. Renzulli (1986) chama a atenção quanto à questão da 

subjetividade que estará presente nestes métodos e sugere o desenvolvimento de 

procedimentos mais cuidadosos para avaliar produtos criativos e selecionar 

candidatos para programas especiais. 
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Sobre o tema da criatividade, Alencar (2005, p. 35) considera relevante que 

o professor: i) utilize atividades que possibilitem aos alunos exercitar seu potencial 

criativo; ii) fortaleça traços de personalidade como, autoconfiança, curiosidade, 

persistência, independência de pensamento, coragem para explorar situações 

novas e lidar com o desconhecido; iii) ajude o aluno a superar bloqueios 

emocionais, como sentimento de inferioridade, insegurança, medo de errar, medo 

de ser criticado; iv) instrumente os alunos no uso de estratégias de produção de 

ideias de resolução criativa de problemas; v) propicie um clima em sala de aula 

que reflita fortes valores de apoio à criatividade. 

Assim, após analisar os três anéis individualmente, Renzulli deixa claro que 

nenhum anel é mais importante que o outro; juntos eles formam um conjunto que 

determina a condição necessária para as AH/SD. Também não se faz necessário 

que os três anéis se manifestem com a mesma intensidade. O “envolvimento com 

a tarefa” e a “criatividade” são traços variáveis, não permanentes, podendo estar 

presentes em maior ou menor grau, dependendo do tipo de atividade e estímulo 

que é oferecido para os sujeitos (RENZULLI; REIS, 1997).   

Em linhas gerais, o anel da capacidade elevada é considerado 

relativamente estável. “A criatividade e o comprometimento com a tarefa ‘vão e 

vêm’ como uma função dos vários tipos de situações nas quais certos indivíduos 

vão se envolver” (RENZULLI, 1986, p. 16). Renzulli (2004) reconhece que os 

comportamentos de superdotação sejam influenciados por fatores de 

personalidade e por fatores ambientais e que podem ser modificados e 

estimulados por experiências educacionais bem planejadas.  

 

3.2.2 Modelo de Identificação das Portas Giratórias 

 

A adequada identificação de alunos com AH/SD é um dos fatores 

essenciais para o sucesso dos programas de atendimento especial a essa 

população. Estes programas contemplam serviços educacionais especiais para 

promover o desenvolvimento do potencial acadêmico, artístico, psicomotor e 

social, o que pode gerar mudanças no currículo e adaptação nos métodos de 

ensino, de acordo com suas necessidades especiais (VIRGOLIM, 2005). Em 

Virgolim (2005), autores como Clark (1992), Feldhusen (1994), Richert (1987; 
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1997), Renzulli (1978), Tannenbaum (1983) alertam para que a preocupação 

maior não esteja voltada à classificação de superdotado ou não, servindo apenas 

de rotulação para os alunos, mas, sim, que o foco deste processo deva estar nos 

programas específicos para atender as necessidades dos alunos. 

A partir de sua concepção de superdotação apresentada na Teoria dos 

Três Anéis, Renzulli aborda também uma forma de identificar e selecionar alunos 

que apresentam AH/SD. A proposta é utilizar variadas fontes de informação para 

permitir que as diversas formas de expressão do talento possam ser 

contempladas. Consiste em selecionar um grupo de alunos constituído por um 

percentual entre 15 e 20% da população escolar que exibem comportamentos de 

superdotação em uma área particular ou tópico de estudo e, assim, formar um 

“Pool de Talentos”, para que estes sejam submetidos a uma ampla variedade de 

serviços e experiências complementares (RENZULLI, 2006). Assim, o Pool de 

Talentos é definido por Renzulli como o grupo formado por alunos que 

apresentam indicativos de AH/SD e que foram selecionados para participar de 

programas de enriquecimento. A condição de superdotação é atribuída quando se 

percebe comportamentos de superdotação, definidos por Renzulli como o 

resultado da intersecção das características: capacidade elevada, envolvimento 

com a tarefa e criatividade (RENZULLI, 1986).    

Um aspecto fundamental desse método é a possibilidade de selecionar o 

número maior de alunos para participarem de um programa de enriquecimento 

(apresentado na Seção 3.2.3).  Essa característica é decorrente do conceito mais 

dinâmico de superdotação, proposto por Renzulli, no qual os pesquisadores 

deveriam concentrar seus esforços na elaboração de estratégias que permitam o 

desenvolvimento de “comportamentos superdotados” nos alunos que se 

destacam por seu potencial diferenciado e não mais enfatizar quais alunos podem 

ser nomeados como “superdotados” (RENZULLI, 1986).  

Segundo Alencar e Fleith (2001), a proposta de Renzulli para o conceito da 

superdotação substitui a visão de um fenômeno inato e cristalizado, por “uma 

visão mais dinâmica e flexível, levando-se em consideração a importância da 

interação entre indivíduo e ambiente no desenvolvimento de comportamentos 

superdotados” (ALENCAR; FLEITH, 2001, p. 58). De acordo com Renzulli (2006), 
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o modelo de identificação denominado Portas Giratórias tem relação com a 

concepção dos Três Anéis e seus principais objetivos são: 

 
1. Desenvolver a criatividade e o envolvimento com a tarefa nos 
estudantes do “Pool de Talentos”, e outros alunos que venham a 
se destacar através de meios alternativos de identificação; 
2. Fornecer experiências de aprendizagem e sistemas de apoio 
que promovam a interação dos três anéis, criatividade, 
compromisso com a tarefa e capacidade acima da média; 
3. Fornecer oportunidades, recursos e encorajamento para o 
desenvolvimento e aplicação de comportamentos de 
superdotação. (p. s/n) 
 

Para o processo de identificação de alunos com AH/SD, Renzulli e Reis 

(1997), recomendam seis passos principais para a formação do Pool de Talentos:  

1) Indicação por meio de testes: os testes padronizados para mensurar o 

quociente intelectual são aplicados com o objetivo de selecionar todos aqueles 

alunos com nota superior ou igual ao 92o percentil. Este montante irá 

corresponder aos 50% dos alunos que formarão o Pool de Talentos, sendo que os 

outros 50% serão formados por alunos com potencialidades que não podem ser 

mensuradas pelos testes padronizados.  

Os testes de inteligência mais utilizados no contexto brasileiro, como, por 

exemplo, o Teste Matrizes Progressivas de Raven ou a Escala de Inteligência 

Wechsler para Crianças – WISC, são muito importantes principalmente na 

identificação de talentos na área acadêmica e também para identificar o QI 

elevado daqueles alunos que não apresentam bom rendimento escolar, por 

estarem desmotivados com a escola ou apresentam AH/SD concomitantemente 

com o Transtorno de Déficit de Atenção, Síndrome de Asperger, Dislexia ou 

outros problemas de aprendizagem, ou ainda que apresentem deficiência visual 

ou auditiva, podendo ter problemas no diagnóstico da superdotação (VIRGOLIM, 

2010).  

2) Indicação de professores: pela proximidade com os alunos, os 

professores podem observar melhor os comportamentos como: criatividade, 

liderança, aptidão para esportes, para artes cênicas, visuais, dança e música e, 

assim, aplicar uma escala padronizada proposta por Renzulli como a Escala para 

Avaliação das Características Comportamentais dos Alunos com Habilidades 

Superiores – Revisada.   
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Segundo Renzulli, Reis e Smith (1981), para garantir a confiabilidade das 

informações fornecidas pelo professor ao preencher a escala, é necessário que 

ele participe de um processo de qualificação sobre o processo de identificação, 

antes de realizar qualquer atividade. Após o preenchimento, os resultados são 

analisados e aqueles alunos que apresentarem percentil igual ou superior a 85, 

de acordo com normas locais, são encaminhados ao programa. 

3) Caminhos Alternativos: como uma forma de complementar os testes 

padronizados e a indicação dos professores, caminhos alternativos como 

formulários de nomeação e autonomeação, indicação por pares e familiares 

também podem contribuir para a composição do Pool de Talentos, revelando 

características do aluno. A decisão sobre quais caminhos alternativos utilizar deve 

atender aos objetivos do programa e as opções disponíveis. 

A autonomeação consiste na autoindicação do aluno a partir do 

preenchimento de um instrumento apropriado, de entrevistas ou manifestação de 

interesse em algum tópico específico desenvolvido pelo programa, conforme 

proposto por Renzulli e Reis (1997) a adaptado por Virgolim (Figura 3). 

 

Fonte: VIRGOLIM (2010, p. 11) 

 

A nomeação dos pais e/ou familiares é um caminho alternativo que permite 

identificar habilidades que os alunos possuem, mas que, por alguma razão, os 

professores não tenham observado. Conforme afirmam Renzulli et al (1981), os 

pais podem preencher um formulário de nomeação ou indicar o filho, que julgam 

Figura 3 – Formulário para Autonomeação 
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apresentar uma habilidade especial para avaliação. Segundo os autores, se 

houver conflito entre a nomeação dos pais e o julgamento dos professores, uma 

nova avaliação das características do aluno será procedida. A nomeação por 

pares segue o mesmo procedimento da nomeação por pais (Figura 4).  

 
Figura 4 – Formulário para a Nomeação por colegas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: VIRGOLIM (2010, p. 10). 
 
Segundo Virgolim (2010), os testes de criatividade também são sugeridos 

por Renzulli para complementar esta etapa, uma vez que alunos criativos 

tradicionalmente não são percebidos como superdotados no ambiente escolar, 

por apresentarem traços, às vezes, indesejáveis neste contexto.  

4) Indicações Especiais: nesta etapa, é analisado o histórico do estudante 

e os professores dos anos anteriores são consultados para nomear alunos com 

características de superdotação e que ainda não tenham sido incluídos no Pool 

de Talentos. O aluno pode estar passando por problemas pessoais, emocionais 

ou motivacionais, o que pode estar obstruindo seu talento no momento.  

Virgolim (2010) aponta a opinião de alguns pesquisadores quanto à falta de 

interesse dos alunos pela escola: pelo fracasso da própria escola em não prover 

ambientes de aprendizagem apropriados para as crianças em seus diferentes 

estilos de aprendizagem; pela dificuldade do ambiente escolar em aceitar o 

pensamento divergente e o inconformismo; ou mesmo pela falta de identificação 

do aluno com professores que não encorajam suas fontes de interesse. 
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5) Indicação por meio da Informação da Ação: ao observar no aluno um 

comportamento de extremo interesse por algum conteúdo, área ou disciplina, o 

professor pode, a qualquer época do ano, indicar o aluno para compor o Pool de 

talentos. Ao manifestar o envolvimento com a tarefa, há uma confluência da 

habilidade em uma área específica com a criatividade, o que pode despertar 

talentos (RENZULLI, 1986). Renzulli e Reis (1997) criaram um instrumento 

informal, em formato de uma lâmpada (Figura 5), chamado de “Mensagem de 

Informação da Ação” (Action Information Message), na qual o professor anota as 

ações e atitudes do aluno frente ao tópico de interesse, ressaltando as atividades 

em que tenha demonstrado criatividade, alta motivação ou envolvimento com a 

tarefa realizada na sala de aula.  

O professor anota também ideias e sugestões para futuras intervenções na 

área que poderiam ajudar o aluno a desenvolver e aprofundar seu interesse 

específico, e as compartilha com o coordenador da área de superdotação da sua 

escola. Este, por sua vez, utiliza o instrumento e as informações obtidas com o 

professor como uma fonte suplementar de dados sobre o aluno, e os analisa à luz 

dos seus interesses e áreas fortes, incluindo-o como possível candidato ao Pool 

de Talentos (RENZULLI; REIS, 1997). 
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                               Fonte: Virgolin (2010, p.14) 

 

6) Notificação e Orientação aos Pais: ao final da formação do Pool de 

Talentos, os pais são notificados e convidados a comparecerem a uma primeira 

reunião com o coordenador da área de superdotação, na qual o programa é 

apresentado e discutido. Os pais são informados das sessões de orientação (para 

pais e para os alunos, quando houver) e da possibilidade de marcarem reuniões 

individuais por solicitação deles ou dos professores. Explica-se aos pais que os 

alunos, nesse modelo de atendimento, não são rotulados como “superdotados”, 

mas aprendem que o desenvolvimento de comportamentos criativos e produtivos 

é, ao mesmo tempo, meta do programa e responsabilidade de cada um. Esta 

abordagem é importante para impedir a falsa expectativa, tanto nos pais, quanto 

no aluno, de que este irá fazer parte do programa quando se começam a aplicar 

os instrumentos de avaliação e diagnóstico. Renzulli recomenda fortemente que 

tanto o aluno quanto os pais sejam corretamente informados do que se espera 

dele no programa de altas habilidades (RENZULLI; REIS, 1997), o que vai desde 

a concepção de superdotação, a investigação dos interesses, aptidões e estilos 

Figura 5 – Mensagem de Informação da Ação (Action Information Message) 
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de aprendizagem, até o desenvolvimento de um projeto de enriquecimento 

curricular (ou seja, a oportunidade de aplicar seus interesses, conhecimentos, 

ideias criativas e motivação em um problema ou área de estudo de sua escolha). 

Os propósitos da educação para alunos com AH/SD devem estar voltados 

para a promoção de oportunidades e experiências para o desenvolvimento pleno 

das habilidades dos alunos, bem como para os interesses da sociedade em 

investir na formação de pessoas que ajudarão a resolver os problemas da 

sociedade, sendo assim construtoras de novos conhecimentos e não apenas 

meras consumidoras (RENZULLI, 2005).  

 

3.2.3 Modelo Triádico de Enriquecimento   

 

O Modelo Triádico de enriquecimento curricular, proposto por Renzulli, é 

um programa para a educação de superdotados que visa incentivar a 

produtividade criativa nos jovens, expondo-os a vários temas, áreas de interesse 

e campos de estudo. Para levantar questões quanto aos interesses, habilidades e 

estilos de aprendizagem, Renzulli e Reis (1997) sugerem um portfólio como uma 

importante ferramenta para orientar e direcionar a elaboração das atividades do 

programa de enriquecimento (Apêndice A).  

A proposta do modelo de enriquecimento de Renzulli está diretamente 

relacionada com a concepção de superdotação da Teoria dos Três Anéis, bem 

como com o processo de identificação das Portas Giratórias. A partir dessa 

concepção, o Modelo Triádico de enriquecimento curricular foi proposto por 

Renzulli para atender ao público de alunos superdotados para aplicar um 

conteúdo previamente selecionado, treinar as habilidades e desenvolver a 

metodologia investigativa voltada às áreas de interesse dos alunos, usando três 

tipos de enriquecimento (Figura 6) (PÉREZ, 2014). 
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Figura 6 – Modelo Triádico de Enriquecimento 

                                          Fonte: Pérez (2014, p. 545). 

 

Os tipos de enriquecimento podem ser definidos como:  

Tipo I: o enriquecimento do Tipo I foi elaborado para oferecer aos alunos 

ampla variedade de atividades e experiências para que possam ter contato com 

diferentes áreas, que nem sempre são contempladas no currículo regular. Nas 

escolas que utilizam essa abordagem, uma equipe de pais, professores e alunos 

planeja e organiza as atividades buscando recursos humanos e meios para 

proporcionar esse tipo de experiência. O enriquecimento do Tipo I pode ser 

oferecido a grupos em geral ou a alunos que já expressaram um interesse pela 

área do tema (PÉREZ, 2014, p. 7). 

Tipo II: tem como objetivo estimular novos interesses a partir de 

experiências motivadoras que tenham sido vivenciadas com experiências do Tipo 

I. Consiste em materiais e métodos elaborados para promover o desenvolvimento 

de processos de pensamento e sentimento. Quando oferecido a um grupo de 

alunos em salas de aula regular ou em programas de enriquecimento, esse 

enriquecimento geral do Tipo II inclui o desenvolvimento de: 

 
(a) pensamento criativo e solução de problemas e processos 
afetivos; (b) uma ampla variedade de habilidades de 
aprendizagem específicas do tipo como aprender; (c) habilidades 
no uso apropriado de pesquisa de nível avançado e materiais de 
referência e (d) habilidades de comunicação escrita, oral e visual. 
(PÉREZ, 2014 p. 8) 
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Tipo III: envolve os alunos que, a partir do Tipo I e II, despertaram interesse 

por determinada área e pretendem destinar tempo e esforços para aprofundar 

seus conhecimentos, buscar conteúdo avançado e, de fato, assumir o papel de 

pesquisador no processo de aprendizagem (PÉREZ, 2014). Os objetivos do 

enriquecimento do Tipo III são: 

 
– oferecer oportunidades para aplicar interesses, conhecimentos, 
ideias criativas e o comprometimento com a tarefa a um problema 
ou área de estudo selecionada; 
– adquirir uma compreensão avançada do conteúdo e da 
metodologia utilizados em disciplinas específicas, áreas artísticas 
de expressão e estudos interdisciplinares; 
– desenvolver produtos autênticos que são prioritariamente 
direcionados para realizar um impacto desejado sobre um público 
específico; 
– desenvolver habilidades de aprendizagem autodirecionadas nas 
áreas de planejamento, organização, utilização de recursos, 
administração do tempo, tomada de decisões e autoavaliação; 
– o desenvolvimento do comprometimento com a tarefa, 
autoconfiança e sentimentos de realização criativa. (PÉREZ, 
2014, p. 8) 
 

Os produtos do Tipo III podem ser realizados de forma individual ou em 

pequenos grupos de alunos, de acordo com o interesse em comum. O papel do 

professor é atuar como mediador dos conhecimentos e motivar o aluno por meio 

de experiências do Tipo I que despertem o interesse para alguma área do 

conhecimento.  

Com a flexibilização do processo de identificação de alunos com AH/SD 

pelo Modelo das Portas Giratórias, foi possível observar que os produtos 

resultantes do enriquecimento de Tipo III eram de qualidade igual ou superior aos 

dos estudantes tradicionalmente identificados como "dotados".  Assim, Renzulli 

defende a importância da oportunidade de experiências produtivas como do Tipo I 

e II para ampliar o programa de enriquecimento para um maior número de alunos 

(REIS; RENZULLI, 1999). 

Para avaliar o produto final, resultado do enriquecimento do Tipo III, 

Renzulli e Reis (1997) apresentam um formulário específico. Em nossa pesquisa, 

este formulário foi traduzido e adaptado, sendo intitulado, Formulário de Avaliação 

do Produto do Estudante (FAPE)2`(Apêndice B). A finalidade deste formulário, 

                                            
2 Tradução de Student Product Assessment Form (SPAF) (RENZULLI; REIS, 1997). 



92 
 

segundo Renzulli e Reis (1997), é orientar o julgamento na avaliação qualitativa 

dos produtos desenvolvidos pelos estudantes nos programas de enriquecimento. 

Os autores destacam três pontos importantes que precisam ser levados em 

consideração na avaliação: a) a subjetividade do avaliador ao analisar qualidade, 

estética e funcionalidade do produto; b) a relação idade do aluno x nível do 

produto desenvolvido; c) o crescimento e a evolução do aluno no decorrer do 

programa.  

O FAPE é um formulário destinado para avaliar o produto final, mas é 

interessante que o avaliador tenha acesso a algumas fontes de planejamento do 

produto como projetos, planos de ação, propostas ou qualquer fonte de registros 

que lhe permita observar os objetivos iniciais estabelecidos e relacioná-los com o 

produto final para verificar se foram cumpridos (RENZULLI; REIS, 1997, p. 1). Em 

nossa pesquisa, este formulário foi adaptado e utilizado na avaliação do produto 

final, etapa de culminância do programa de enriquecimento.  

Quando utilizado em pesquisas de cunho científico ou avaliações formais, é 

recomendado que os produtos sejam avaliados por três avaliadores. Uma das 

avaliações deve ser preenchida pelo professor sob cuja direção o produto foi 

desenvolvido. Uma segunda forma deve ser preenchida por uma pessoa que 

tenha conhecimento na área em que o produto foi desenvolvido. O terceiro 

avaliador pode ser alguém que é independente da escola ou programa em que o 

trabalho foi realizado (RENZULLI; REIS, 1997).  

Para examinar outros fatores relacionados à efetividade global do 

programa, Renzulli (1999) aplicou questionários e entrevistas com professores da 

sala de aula regular, diretores, alunos participantes dos programas de 

enriquecimento e seus pais, e os resultados foram, em geral, positivos. Muitos 

professores de sala de aula relataram que o elevado nível de envolvimento deles 

com o programa influenciou favoravelmente suas práticas de ensino. Os pais 

cujos filhos participavam dos programas tradicionais para superdotados 

anteriormente não tiveram opiniões diferentes dos pais cujos filhos tinham sido 

identificados como superdotados segundo os critérios expandidos da Concepção 

de Superdotação dos Três Anéis. E os professores de salas de recursos – muitos 

deles previamente envolvidos nos programas tradicionais para superdotados – 
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preferiram, de forma avassaladora, a abordagem expandida do Pool de Talentos 

à confiança tradicional exclusivamente nos escores de testes (RENZULLI, 1999).  

Com os resultados satisfatórios obtidos a partir da relação da concepção 

de superdotação segundo a Teoria dos Três Anéis, o processo de identificação 

das Portas Giratórias e o Modelo Triádico de Enriquecimento, Renzulli pensou na 

possibilidade de oferecer o programa aos demais alunos para que, assim, todos 

tivessem a oportunidade e acesso a um programa de enriquecimento curricular, 

não apenas àqueles identificados com AH/SD. Desse modo, foi criado um modelo 

de enriquecimento para toda a escola, com o objetivo de introduzir no currículo 

regular um currículo expandido e enriquecido com a oportunidade de 

atendimento, recursos e apoio para os professores a fim de proporcionar 

experiências de aprendizagem investigativas para toda a escola (PÉREZ, 2014).  

 

3.3 MODELO DE ENRIQUECIMENTO PARA TODA ESCOLA (MEE) 

 

O Modelo de enriquecimento para toda a escola é um projeto para 

melhorar a escola como um todo. Trata-se de um programa flexível, no qual cada 

escola pode desenvolver um modelo próprio baseado nos recursos locais, no 

alunado, na perspectiva da escola e do Projeto Político Pedagógico (PPP), nos 

pontos fortes dos docentes e na criatividade. O objetivo desse modelo de 

enriquecimento é promover uma aprendizagem mais prazerosa e desafiadora 

para os alunos, buscando alcançar níveis mais elevados de conhecimentos nas 

suas áreas de interesse. O modelo não foi concebido para substituir o 

atendimento especializado aos alunos identificados com AH/SD, mas para 

integrá-lo numa abordagem do tipo “a maré alta eleva todos os navios” 

(RENZULLI, 1999).       

O MEE de Renzulli foi criado em meados da década de 1970 e implantado 

em alguns distritos como Connecticut e outros da região nordeste dos Estados 

Unidos, atingindo mais de 2.000 escolas. O método foi acompanhado e estudado 

por mais de 30 anos e os resultados apontam sua eficácia em atender às 

necessidades dos estudantes com AH/SD em escolas com populações 

culturalmente diversas e de baixo nível socioeconômico (REIS; RENZULLI, 1999). 
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O modelo busca minimizar o elitismo e as atitudes negativas em relação 

aos programas de enriquecimento etiquetando o atendimento e não os alunos e 

promovendo a difusão da excelência em toda a escola. O MEE não foi elaborado 

para substituir ou “jogar fora” o currículo regular com o qual a escola já está 

comprometida. Ao contrário, o propósito é complementar, fazer essa 

aprendizagem mais interessante, prazerosa, promover o desenvolvimento de 

habilidades de pensamento mais elevadas e criar uma atmosfera escolar que 

valorize e pratique aprendizagem investigativa (PÉREZ, 2014). O modelo também 

não deve substituir os programas voltados para alunos identificados com AH/SD, 

mas, sim, servir de suporte como um “guarda-chuva” para vários tipos de 

enriquecimento e aceleração que venham a ser oferecidos na escola para grupos 

específicos de alunos (RENZULLI 1999, p. 44). 

Um dos fatores que contribuem para o bom funcionamento do modelo é 

levar em conta os recursos locais, sejam materiais e/ou humanos, bem como os 

problemas locais. É importante partir do meio social do aluno, analisando os 

problemas sociais, de modo a vislumbrar possibilidades de aprendizagem (REIS; 

RENZULLI, 1984). Também são apontadas por Reis e Renzulli (1984) algumas 

características que contribuem para a eficácia do modelo: a) a Regra de Ouro que 

consiste em envolver alunos, pais, professores e toda equipe escolar para que 

conheçam a estrutura global do modelo; b) planejamento antes da implementação 

do programa; c) treinamento que envolva toda a equipe escolar para que 

compreendam as principais categorias e componentes do modelo; d) 

desenvolvimento de equipes de enriquecimento, formadas por professores, pais e 

alunos que ajudam desde o planejamento até a implementação e avaliação do 

programa; e) apropriação do programa, quando toda a equipe escolar é 

consciente da importância de sua participação nele e assume essa 

responsabilidade junto com a equipe; f) orientações ao aluno para que conheça 

as oportunidades que lhe são oferecidas no programa; g) formação de grupos de 

interesse para comunicação; h) flexibilidade para adaptar o programa de acordo 

com as necessidades; i) avaliação e monitoramento constantes do programa. 

Segundo Renzulli (1999, p. 34), o modelo de enriquecimento para toda a 

escola, oferece aos educadores meios para: 
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- desenvolver o potencial de talento dos jovens, avaliando 
sistematicamente seus pontos fortes, oferecendo oportunidades 
de enriquecimento, recursos e atendimento para desenvolver os 
pontos fortes e utilizando uma abordagem flexível para a 
diferenciação do currículo e o uso do tempo na escola; 
- melhorar o desempenho acadêmico de todos os alunos em todas 
as áreas do currículo regular e misturar atividades do currículo 
padrão com uma aprendizagem enriquecida significativa; 
- promover a reflexão profissional contínua, orientada para o 
crescimento do pessoal da escola a ponto de muitos membros do 
corpo docente surgirem como líderes no desenvolvimento do 
currículo, da equipe, do planejamento do programa, etc.; 
- criar uma comunidade de aprendizagem que honre a diversidade 
étnica, de gênero e cultural e que promova o respeito mútuo, os 
princípios democráticos e a preservação dos recursos da Terra;  
- implementar uma cultura escolar cooperativa que inclua 
oportunidades adequadas de tomada de decisão para os alunos, 
pais, professores e direção da escola. 
 

O MEE envolve experiências diferenciadas que podem ser oferecidas na 

sala de aula regular, individualmente ou em pequenos grupos de acordo com o 

avançar do rendimento ou interesse dos alunos. As oportunidades avançadas 

também podem ocorrer fora da escola, em escolas polo ou em instituições 

culturais, programas de férias ou programas oferecidos por faculdades ou 

universidades, ou qualquer outro lugar onde os jovens altamente capazes e 

motivados possam obter conhecimentos e experiências que não são oferecidos 

normalmente nos programas da escola regular (RENZULLI, 1999). 

Para Renzulli (1999), a base principal do modelo de enriquecimento é a 

flexibilidade e a liberdade de modificações conforme o ritmo e os estilos de 

aprendizagem de cada aluno. O objetivo é aumentar progressivamente o nível e a 

qualidade das experiências de aprendizagem para todos os alunos com elevados 

níveis de desempenho.  

A ideia central do modelo consiste em oferecer experiências de 

aprendizagem diferenciadas que levem em conta as capacidades, os interesses e 

os estilos de aprendizagem de cada aluno, oferecendo a cada um as 

oportunidades, os recursos e o incentivo necessários para atingir seu potencial 

máximo. Quando pensou no programa de enriquecimento para toda a escola, 

Renzulli não pensou em segregação de grupos de “superdotados” ou “não 

superdotados”. A ideia é de inclusão, para que, assim, todos tenham 

oportunidades de desenvolver suas habilidades seja em qual for a área do 
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conhecimento. Os estímulos do meio são fatores decisivos para o 

desenvolvimento das potencialidades que devem ser estendidas a todos, sem 

distinção.  

 Os MEE tendem a ser bem-sucedidos quando a escola “abre as portas” a 

todos os estudantes interessados em experiências de enriquecimento sem 

restringi-los quanto à pontuação em testes de QI. É preciso aproveitar a 

excelência demonstrada nos trabalhos dos alunos, o trabalho árduo dedicado e o 

interesse para motivar também outros estudantes a ingressarem no programa e, 

desse modo, se envolverem com atividades diferenciadas, longe de serem 

situações repetitivas e enfadonhas. Permitir aos professores e estudantes canais 

de comunicação para compartilhar seus interesses e competências com outros 

professores e estudantes interessados (REIS; RENZULLI, 1984). 

Dessa forma, acreditamos também que o ideal de educação seria poder 

oferecer o programa de enriquecimento curricular para toda a comunidade escolar 

para que todos os alunos tivessem oportunidade de acesso a experiências 

enriquecedoras para potencializar suas habilidades e proporcionar o 

desenvolvimento pleno na área de interesse do aluno. 
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CAPÍTULO 4 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo, iremos discorrer sobre os procedimentos metodológicos 

que orientaram a pesquisa, a descrição e as formas de registro, a coleta de dados 

e as técnicas de análise. Essas considerações nos conduzem a abordar a 

questão de pesquisa do presente estudo que consiste em analisar quais 

“comportamentos” são desenvolvidos a partir do envolvimento dos alunos com 

indicativo de AH/SD com o programa de enriquecimento a ser oferecido. 

 

4.1 A SELEÇÃO DO POOL DE TALENTOS 

 

As iniciativas voltadas ao público das AH/SD ainda são muito tímidas no 

estado do Tocantins. E isso não era diferente no Instituto Federal do Tocantins, 

mais precisamente no Campus Palmas, onde não se ouvia falar em alunos com 

AH/SD, o que não implica, necessariamente, a inexistência de alunos com 

potencial diferenciado dentre o total de 2.733 alunos matriculados na instituição, 

nas mais diversas modalidades de ensino.  

Tendo em vista a importância do tema, estabeleceu-se, no ano de 2014, 

uma parceria entre a Fundação Escola e Saúde Pública (FESP) do município de 

Palmas e o IFTO para a implantação do Núcleo de Atendimento às Pessoas com 

Necessidades Específicas (NAPNE), formado por uma equipe multiprofissional de 

psicólogas, pedagogas, intérprete de libras, professores e estagiários para 

atender os alunos com necessidades educacionais especiais do IFTO Campus 

Palmas, inclusive aqueles com AH/SD.   

Com uma parte desse grupo, foi desenvolvido um projeto especialmente 

direcionado ao público das AH/SD, tendo como objetivo identificar alunos dos 

primeiros anos do Ensino Médio com indicativo de AH/SD nas áreas das Ciências 

Exatas e oferecer um programa de enriquecimento para complementar o ensino 

regular, por meio de atividades e experiências enriquecedoras com uma equipe 

composta por professores de Matemática, Física e alguns estagiários destas 
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áreas. Foram analisados somente os perfis dos alunos dos primeiros anos do 

Ensino Médio para que o projeto tivesse continuidade e acompanhamento dos 

alunos ao longo do Ensino Médio.  

O projeto intitulado Um Estudo Sobre a Construção da Identidade dos 

Estudantes do IFTO Identificados com Altas Habilidades em Exatas3 contempla as 

atividades de enriquecimento a serem desenvolvidas nas áreas das Ciências 

Exatas. Após vários encontros de estudos e discussões do NAPNE, foi adotada a 

concepção de superdotação de Renzulli e sua Teoria dos Três Anéis segundo a 

qual o indivíduo será caracterizado com AH/SD se apresentar três características 

fundamentais: habilidade acima da média, criatividade e envolvimento com a 

tarefa. 

O processo de identificação dos alunos ficou sob a responsabilidade da 

psicóloga Leny e de estagiários de psicologia que seguiram um procedimento 

semelhante ao modelo de identificação de Renzulli, nomeado Portas Giratórias, 

uma vez que foi necessário adequar o processo de identificação às limitações do 

projeto. A proposta era que os diferentes instrumentos utilizados no processo 

permitissem a identificação de alunos com algum potencial elevado nas diversas 

áreas do conhecimento.  

O processo de identificação teve início com a aplicação de um questionário 

de Auto Nomeação, proposto por Renzulli e Reis (1997) e adaptado por Virgolim 

(2010) (Anexo A). Este procedimento difere do modelo proposto nas Portas 

Giratórias que inicia com os testes de QI, uma vez que não havia recursos 

suficientes para aplicação do teste para todos os alunos. O objetivo do 

questionário era que o aluno se autonomeasse com talento ou habilidade em 

área(s) específica(s) e que justificasse porque se considera bom nessa(s) área(s). 

Os questionários foram aplicados pela equipe do NAPNE que passou em todas as 

turmas dos primeiros anos do Ensino Médio Integrado às áreas profissionais de 

Administração, Agrimensura, Agronegócio, Eletrotécnica, Eventos, Informática e 

Mecatrônica. Todos os alunos presentes nesse dia preencheram o questionário, 

totalizando, assim, 198 questionários preenchidos. Dentre as diversas áreas do 

                                            
3 Projeto coordenado pela psicóloga e também professora do IFTO Leny Meire Correa Molinari 
Carrasco, devidamente cadastrado e aprovado junto ao Comitê de Ética e Plataforma Brasil sob o 
registro de número CAAE: 41440314.8.0000.0014 
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conhecimento, 96 alunos se autonomearam com habilidade em matemática; cabe 

destacar que, nesta pesquisa, estes alunos foram considerados “potenciais 

sujeitos de pesquisa”. 

Posteriormente, foi realizada uma entrevista com os professores de 

Matemática dessas turmas para que fizessem a indicação dos alunos com 

habilidades em Matemática. Para tanto, foram orientados pela psicóloga para que 

destacassem, no grupo de seus alunos, aqueles que apresentassem as 

características presentes em alunos com AH/SD escolar, segundo Renzulli e Reis 

(1997):  

- Apresenta grande vocabulário; 
- Gosta de fazer perguntas; 
- Necessita pouca repetição do conteúdo escolar; 
- Aprende com rapidez;  
- Apresenta longos períodos de concentração nas áreas de 
interesse;  
- Tem boa memória;  
- É perseverante; 
- Apresenta excelente raciocínio verbal e/ou numérico; 
- É um consumidor de conhecimento; 
- Lê por prazer; 
- Gosta de livros técnicos/profissionais; 
- Tendência a gostar do ambiente escolar. 
 

Além das características citadas, foi possível observar que um dos 

professores optou por agregar outro critério, indicando ainda os alunos com as 

melhores notas escolares. De um total de cerca de 200 alunos, obtivemos 22 

alunos indicados pelos professores de matemática, que foram juntados àqueles 

que se autonomearam com habilidade em Matemática. Da indicação dos 

professores, surgiram apenas 3 nomes diferentes que não haviam se 

autonomeado, formando, assim, até aquele momento, um Pool de Talentos com 

99 alunos. 

No projeto, o último instrumento utilizado para a identificação dos alunos foi 

o teste de QI. Ao contrário do que acontece no modelo proposto por Renzulli, 

nesse processo, o teste deixa de ser o principal instrumento utilizado para a 

formação do Pool de Talentos. Não cabe, nesta pesquisa discutirmos os 

instrumentos de avaliação utilizados pela equipe de psicólogas do NAPNE para 

aferição do QI, uma vez que, assumindo a postura de inclusão, não orientamos 

nosso trabalho pelo emprego de testes.  
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Para a aplicação do teste de QI, foi necessário o consentimento dos 

pais/responsáveis, uma vez que se tratava de um público de adolescentes, todos 

eles com idade inferior aos 18 anos. Foram, então, convocados para uma reunião 

os pais destes 99 alunos. Nesta reunião, foi apresentada aos pais/responsáveis a 

ideia central do projeto que consistia em oferecer atividades enriquecedoras no 

contra turno escolar para que estes alunos pudessem desenvolver e potencializar 

as habilidades identificadas.  

Muitos pais não compareceram à reunião e outros pensaram que a 

participação de seus filhos sobrecarregaria ainda mais o horário escolar, já que o 

ensino técnico é na modalidade integral e os dois únicos dias em que o contra 

turno está livre (quartas e sextas-feiras) seria destinado para a realização de 

tarefas, trabalhos e estudos para as avaliações. Tivemos, então, 22 

pais/responsáveis presentes na reunião que ficaram satisfeitos com a proposta e 

assinaram o termo de consentimento para a aplicação do teste de inteligência.  

A partir da análise do teste de inteligência, realizada pela equipe de 

psicologia do NAPNE, foram selecionados 19 alunos. Estes estavam distribuídos 

em número de indivíduos e curso da seguinte forma: 2 alunos de Agrimensura, 1 

de Agronegócio, 1 de Eventos, 11 de Informática e 4 de Mecatrônica. Seriam 

estes os alunos a formar o nosso Pool de Talentos, assim nomeado por Renzulli o 

grupo de alunos com indicativo de AH/SD. Uma vez identificada a habilidade 

acima da média, deveriam também apresentar criatividade e envolvimento com a 

tarefa para serem considerados com AH/SD, segundo a Teoria dos Três Anéis de 

Renzulli. Nesse grupo, apenas 11 alunos demonstraram interesse em participar 

efetivamente das oficinas e, assim, o nosso Pool de Talentos ficou definido em 11 

alunos que deram início às atividades.  

As primeiras oficinas foram de Astronomia, oferecidas por dois professores 

de Física do IFTO, que trabalharam simultaneamente. Nos encontros do NAPNE, 

foi proposta a ideia de trabalhar com estes alunos metodologias ativas, o que 

daria mais liberdade para o aluno escolher um problema de seu interesse e 

conduzi-lo para uma solução conforme seu ritmo, criatividade e habilidade. A 

opção foi pela Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL), mas não teve muito 

sucesso. Segundo relato dos professores, os alunos não conseguiram sugerir 

nenhum problema ou assunto de interesse, sendo, então, proposto um problema 
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pelos professores, mesmo assim, os alunos não demonstravam iniciativa e 

interesse para buscar a solução. Os professores relataram, ainda, que os alunos 

ficavam muito dependentes de explicações, explanações e até mesmo 

subordinados aos comandos do professor. 

O tema foi levado à discussão nas reuniões do NAPNE e surgiram duas 

hipóteses: falta de domínio dos professores para trabalhar com metodologias 

ativas como a PBL (mesmo após breve treinamento e capacitação desta 

metodologia, ocorrido no NAPNE antes do início das oficinas) ou então a 

dificuldade para os alunos conseguirem se desvencilharem das metodologias 

tradicionais, presentes desde o início da alfabetização escolar e ainda hoje na 

maioria das disciplinas escolares. 

As oficinas de Astronomia encerraram com 9 alunos participantes. Com o 

término da oficina de Astronomia, os alunos seriam direcionados para as oficinas 

de Matemática. Tivemos um aluno que não manifestou interesse em participar 

das oficinas de Matemática, contamos então com um Pool de talentos composto 

por 8 alunos. Destes, ainda tivemos outra desistência ao longo das oficinas, 

sendo que, assim, chegaram ao final do projeto 7 alunos participantes. 

 

4.2 PERFIL DOS PARTICIPANTES 

 

O perfil dos participantes foi traçado a partir do Formulário do Perfil do 

Aluno (Apêndice C). O nosso Pool de talentos formado pelos 7 alunos que 

concluíram as oficinas de Matemática tinha o predomínio do gênero masculino, 

havendo apenas uma aluna participante. A faixa etária no ano letivo em que 

finalizamos as oficinas de Matemática variava entre 16 e 17 anos.  

As atividades que mais gostam de fazer nas horas vagas é jogar online, 

assistir filmes e séries, ler um livro, praticar esportes, tocar violão, cozinhar, ouvir 

música ou até “ficar de boa sem fazer nada”. Para preservarmos a identidade dos 

alunos que compõem o Pool de talentos, serão utilizados pseudônimos para sua 

identificação, conforme Quadro a seguir:  
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Quadro 1 – Perfil dos participantes 
Pseudônimo Idade Curso 
Adriane 17 Eventos 

Henry 17 Informática 

Kelvin 17 Mecatrônica 

Marcos 17 Mecatrônica 

Rodrigo 16 Informática 

Welton 16 Mecatrônica 

Wericsson 16 Agronegócio 

       Fonte: Elaborado pela autora 

 

As características particulares de cada um dos alunos serão mais bem 

detalhadas na apresentação das análises. 

 

4.3 A PESQUISA  

 

Para analisarmos os comportamentos dos alunos do Pool de talentos em 

nosso programa de enriquecimento, realizamos uma pesquisa de cunho 

qualitativo. Segundo Creswell (2007), a pesquisa qualitativa usa métodos 

múltiplos que são interativos e humanísticos, contando com a participação ativa 

dos sujeitos. Os pesquisadores buscam o envolvimento dos participantes na 

coleta de dados e tentam estabelecer harmonia e credibilidade com as pessoas 

no estudo. O método de coleta de dados, tradicionalmente baseado em 

observações abertas, entrevistas, documentos, agora inclui um vasto leque de 

materiais, como sons, e-mails, álbuns de recortes e outras formas emergentes. 

Os dados coletados envolvem dados em textos (ou palavras) e dados em 

imagens (ou fotos) conforme descritos a seguir. 

 

4.4 COLETA DE DADOS 

 

O procedimento de coleta de dados ajuda o pesquisador a entender melhor 

o problema e a questão da pesquisa. Os tipos de dados a serem coletados podem 

ser através de (CRESWELL, 2007, p. 190): i) “observações”, nas quais o 

pesquisador registra o comportamento e atividades das pessoas no local da 
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pesquisa, de uma maneira não estruturada ou semiestruturada; ii) “entrevistas” 

conduzidas pelo pesquisador face a face com os participantes, com perguntas 

que possam colher a visão e a opinião dos entrevistados, distribuídas de forma 

não estruturada e geralmente abertas; iii) “documentos” coletados que podem ser 

documentos oficiais como jornais, atas de reunião, relatórios oficiais, ou 

documentos privados, como registros pessoais ou diários, cartas, e-mails; iv) 

“material de áudio e visual” em forma de fotografias, objetos de arte, vídeo ou 

qualquer forma de som. 

Em nossa pesquisa, a coleta de dados foi realizada por meio de vários 

instrumentos que nos forneceram material de importância significativa para as 

análises. Estes instrumentos de coleta serão mais bem detalhados a seguir. 

 

4.4.1 Materiais audiovisuais  

 

São considerados por Creswell (2007) como fontes de materiais 

audiovisuais, fotografias, vídeo ou qualquer forma de som, filmes, softwares de 

computadores, entre outros. Nosso programa de enriquecimento foi estruturado 

no formato de oficinas e cada encontro foi registrado em vídeo e em fotografias. 

Após cada oficina os materiais audiovisuais eram cuidadosamente analisados 

para identificar comportamentos de superdotação. Os vídeos foram assistidos 

inúmeras vezes com diferentes propósitos, por exemplo, analisar os 

comportamentos individuais de cada aluno, analisar os comportamentos das 

duplas, analisar as estratégias empregadas para resolver as tarefas.    

Foram entregues apostilas para cada um dos participantes com a 

possibilidade de resolução das atividades na própria apostila, como, por exemplo, 

a identificação dos eixos de simetria nas imagens dos Star Wars e as construções 

geométricas. Em outras oficinas, as atividades resultaram em produtos como 

mosaicos e caleidoscópios, bem como documentos de softwares computacionais 

como o GeoGebra. Todos estes materiais audiovisuais são ricas fontes de dados 

para nossas análises. 
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4.4.2 Entrevistas 

 

As entrevistas são consideradas por Creswell (2007) como a oportunidade 

de o pesquisador estar face a face com os participantes, com perguntas que 

possam colher a visão e opinião dos entrevistados, distribuídas de forma não 

estruturada e geralmente abertas. 

Em nossa pesquisa, realizamos uma entrevista com os professores que 

ministraram as oficinas de Física para destacarmos o envolvimento e os 

resultados obtidos por cada aluno individualmente, no decorrer das oficinas. 

Buscamos, ainda, destacar os principais momentos e ações dos alunos nas 

oficinas.    

 

4.4.3 Formulário 

 

Para avaliação do produto final, elaborado pelos alunos na última etapa 

das oficinas, trabalhamos com um modelo de formulário adaptado de Renzulli e 

Reis (1997). Fizemos as adaptações necessárias para que o Formulário de 

Avaliação do Produto do Estudante (Apêndice B) se tornasse um instrumento 

capaz de avaliar o produto elaborado pelos alunos. 

De acordo com Appolinário (2004, p. 100), o formulário é “instrumento de 

pesquisa, similar a um questionário, porém a ser preenchido pelo próprio 

pesquisador (e não pelo sujeito de pesquisa)”. Em nossa pesquisa, este 

formulário foi preenchido pela pesquisadora bem como por outros dois 

avaliadores convidados. 

Outro formulário um pouco mais simples e com menos aspectos a serem 

considerados também visava avaliar o produto final.  O Formulário de Avaliação 

do Produto Final (Apêndice E) foi elaborado como um instrumento de avaliação, a 

ser preenchido pelos pais e demais convidados, no dia da culminância do projeto, 

para, então, avaliarem os trabalhos elaborados pelos alunos de acordo com: 

Criatividade, Originalidade, Diversidade de Recursos e Acabamento Estético. 

Um Formulário de autoavaliação (Apêndice F) foi utilizado para que os 

alunos pudessem avaliar seu desempenho e comprometimento com o programa 

de enriquecimento. Por meio desta autoavaliação, foi possível também 
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observarmos aspectos como sugestões, críticas, pontos positivos e/ou negativos, 

melhores momentos, maiores dificuldades encontradas entre outros pontos que 

os alunos quisessem destacar.  

 

 

4.4.4 Questionários  

 

O questionário é um “instrumento de coleta de dados constituído por uma 

série de perguntas, que devem ser respondidas por escrito” (MARCONI; 

LAKATOS, 1999, p. 100). Para Gil (1999), o questionário pode ser definido como 

uma técnica de investigação composta por questões apresentadas por escrito às 

pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, 

interesses, expectativas, situações vivenciadas, etc. 

Em nossa pesquisa, aplicamos um questionário, denominado Portfólio 

Talento, com os professores de Matemática que trabalham no ensino regular nas 

respectivas turmas dos alunos que compõem o Pool de talentos. Este 

questionário teve como objetivo levantar algumas características dos alunos 

como: indicadores de desempenho de habilidades, áreas de interesse, estilos 

preferenciais para aprender, pensar e se expressar (Apêndice A). 

Outro questionário aplicado em nossa pesquisa teve por objetivo conhecer 

melhor o perfil dos alunos que compõem o Pool de talentos. Foram elaboradas 

perguntas em um pequeno questionário para levantar algumas questões quanto 

ao histórico escolar desses alunos. Segundo Renzulli (1986), as influências do 

meio no qual o indivíduo está inserido podem contribuir para com o 

desenvolvimento de habilidades e estas, por sua vez, podem manifestar-se 

somente em alguns momentos de sua vida. Por isso a importância de conhecer 

melhor o perfil e o histórico escolar desses alunos. O questionário com o perfil dos 

alunos que compõem o Pool de talentos pode ser consultado no (Apêndice C). 

Com base nos questionários, delineamos o perfil dos participantes. 

 

4.5 PLANEJAMENTO DAS TAREFAS 
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Alunos com indicativo de AH/SD apresentam necessidades educacionais 

especiais e a escola precisa estar preparada para atender essas necessidades e 

oferecer oportunidades de aprendizagem para que esses alunos possam 

desenvolver e potencializar suas habilidades. Os programas de enriquecimento 

são voltados para a promoção de estímulos e experiências investigativas e 

desafiadoras, compatíveis com os interesses e as necessidades apresentadas 

pelos alunos com indicativo de AH/SD (FLEITH; ALENCAR, 2007).  

Assim como Jelinek (2013), entendemos por programas de enriquecimento, 

um conjunto de atividades e recursos pedagógicos organizados institucional e 

continuamente para complementar o ensino regular. A autora ainda complementa 

com a definição de Guenther (2006 apud JELINEK, 2013, p. 19): 

 
[...] é um esforço de estimulação, intencional e planejado, que 
busca o crescimento da criança, ampliando, aprofundando e 
complementando o currículo escolar básico com conhecimentos, 
informações e ideias que a tornam capaz para uma consciência 
maior do contexto abrangente de cada tema, assunto, disciplina 
ou área do saber. 
 

Outros autores encontrados na literatura pesquisada e que também 

defendem modelos de enriquecimento curricular como uma alternativa para o 

atendimento das necessidades educacionais especiais de alunos com AH/SD 

são: Araújo (2014), Chagas (2008), Correia (2011), Magalhães (2006), Sabatella e 

Cupertino (2007), Alencar (2001), Landau (2002) e Renzulli (2004). 

O Modelo Triádico de Enriquecimento é uma proposta de Renzulli para 

atender os alunos do Pool de talentos, identificados pelo modelo das Portas 

Giratórias a partir da concepção de superdotação da Teoria dos Três Anéis. Esse 

processo de identificação é mais amplo e flexível, com o propósito de englobar 

um número maior de indivíduos para que possam participar dos programas de 

enriquecimento e terem ali a oportunidade de desenvolver suas habilidades. O 

modelo de enriquecimento tem por objetivo incentivar a produtividade criativa nos 

alunos por meio de diferentes temas, áreas de interesse e campos de estudo 

(RENZULLI, REIS; 1984). 

O modelo de enriquecimento de Renzulli é formado por três tipos de 

enriquecimento, organizados de forma dinâmica, conforme vimos no capítulo 

anterior. Nesse sentido, nos baseamos no Modelo Triádico de Enriquecimento de 
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Renzulli e elaboramos um programa de enriquecimento tendo como tema central 

os Caleidoscópios. Nossa proposta contempla 10 oficinas que foram planejadas 

dentro dos tipos de enriquecimento do Modelo Triádico de Enriquecimento de 

Renzulli, visando o desenvolvimento de habilidades gerais e específicas dos 

alunos que compõem o Pool de talentos, conforme Figura 7. 

Segundo Renzulli (1986), as habilidades gerais podem ser definidas como 

a capacidade de utilizar o pensamento abstrato ao processar a informação e de 

integrar experiências que resultem em respostas apropriadas e adaptáveis a 

novas situações. Em geral, essas habilidades são medidas em testes de aptidão e 

de inteligência, como raciocínio verbal e numérico, relações espaciais, memória e 

fluência verbal. Já as habilidades específicas são definidas por Renzulli (1986) 

como as habilidades de aplicar várias combinações das habilidades gerais a uma 

ou mais áreas especializadas do conhecimento ou do desempenho humano, 

como dança, fotografia, liderança, matemática, composição musical etc. 

 

Figura 7 – Planejamento das oficinas de acordo com o Modelo Triádico de 
Enriquecimento 

Fonte: Adaptado de Pérez (2014, p. 545). 
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Em nosso programa de enriquecimento, pensamos em diferentes situações 

de aprendizagem para que o aluno pudesse desenvolver suas habilidades. Assim 

como Fernandes (2014) destaca, a educação de pessoas com AH/SD precisa 

estar vinculada a um ambiente de aprendizagem desafiador, envolvendo o aluno 

em situações complexas e levando-o a aprimorar sua capacidade de pensar e 

decidir. 

A escolha pelo tema dos Caleidoscópios se deve ao fato de ser um objeto 

curioso que permite a exploração de vários conceitos matemáticos e por estimular 

a criatividade para a criação e a elaboração, por parte dos alunos, de um modelo 

próprio de caleidoscópio. Outro motivo da escolha dos caleidoscópios foi por ser 

um tema raramente explorado no currículo regular, o que poderia despertar 

curiosidade e interesse nos alunos. Na literatura pesquisada, não encontramos 

nenhuma pesquisa envolvendo o tema dos Caleidoscópios sendo trabalhado com 

alunos com indicativo de AH/SD na perspectiva como o apresentamos.  

A apostila Caleidoscópios e Construções Geométricas (Apêndice D), 

apesar de ser elaborada com tarefas para cada um dos encontros, tendo 

claramente definidos seus objetivos, recursos a serem empregados, tempo de 

realização e sequência a ser seguida, se trata de uma proposta flexível, sujeita a 

adaptações e contribuições sugeridas pelos alunos. No decorrer das oficinas, 

algumas mudanças tiveram que ser feitas para adequá-las ao ritmo e interesse 

dos alunos e, assim, mantermos a motivação para o objetivo final do programa de 

enriquecimento que culminaria com a criação de um modelo próprio de 

caleidoscópio. Essas mudanças serão mais bem descritas na Seção 4.5: 

Descrição do Procedimento.  

Procuramos, em nossos encontros, fazer o uso correto da linguagem 

matemática, uma vez que nosso público alvo se tratava de adolescentes do 

Ensino Médio com potencial para a construção de conhecimentos matemáticos a 

partir de uma linguagem mais formal. Buscamos uma proposta capaz de 

desenvolver as habilidades gerais do aluno, evidenciando seus potenciais em 

algumas áreas específicas. 

Nossa preocupação na elaboração das atividades previa alguns cuidados 

como os destacados em Chagas (2008). Segundo ele, na opinião de diversos 
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autores que assinalam algumas ações que devem ser observadas no atendimento 

a crianças e adolescentes com AH/SD: o respeito e mapeamento de habilidades, 

interesses, estilos de aprendizagem e expressão, o planejamento de atividades 

que estimulem o pensamento criativo, a utilização de técnicas de pesquisa, o 

treinamento de habilidades sociais e a utilização das tecnologias educacionais. 

As tarefas foram elaboradas de modo a oferecer aos alunos a oportunidade 

de vivenciar diferentes situações de aprendizagem por meio de múltiplos recursos 

didáticos, possibilitando o desenvolvimento de habilidades específicas para 

estimular comportamentos de superdotação que pudessem ser relacionados com 

a teoria dos Três Anéis de Renzulli. As tarefas elaboradas visavam desenvolver 

habilidades específicas como as que descrevemos no Quadro 2 a seguir: 

 

Quadro 2 – Habilidades específicas relacionadas às tarefas 
 Habilidades específicas 

Habilidade Lógico-matemática – sensibilidade para padrões, ordem e 
sistematização. Relacionada ao uso de símbolos e a linguagem matemática 
formal. 
Habilidade Lógico-dedutiva – parte da observação para estabelecer 
generalizações e fazer inferências. 
Habilidade Manual – capacidade de fazer movimentos coordenados com as 
mãos. 
Habilidades com tecnologias – capacidade de resolver problemas de 
informação, comunicação e conhecimento em um ambiente digital. 
Habilidade Viso-espacial – utiliza a visão e a imaginação para se localizar no 
mundo e manipular diferentes objetos, tanto física, como virtualmente 
(GARDNER, 1994).  
Habilidade de Expressão – facilidade para expressar-se verbal e 
corporalmente.  
Habilidade Artística – capacidade de percepção e sensibilização estética. 
 

    Fonte: Elaborado pela autora. 

 

As habilidades específicas foram planejadas para serem desenvolvidas em 

cada uma das tarefas realizadas. Cabe ressaltar que as habilidades 

desenvolvidas pelos alunos não se limitam às habilidades específicas 

relacionadas no Quadro 1. Outras habilidades gerais que podem ser aplicadas em 

todos os domínios do conhecimento também emergem no decorrer das oficinas.  

O planejamento detalhado de cada oficina em nosso programa de 

enriquecimento segue descrito no Quadro 3. 
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Quadro 3 – Descrição das tarefas propostas na apostila Caleidoscópios e Construções 
Geométricas 

 CALEIDOSCÓPIOS E CONSTRUÇÕES GEOMÉTRICAS 
Oficina 1 - Caleidoscópios e Simetrias 
 
Objetivos:  
Apresentar e despertar o interesse para o tema central do programa de 
enriquecimento, os Caleidoscópios; 
Desenvolver noções de simetria no plano para dar suporte teórico para o 
uso e a exploração dos caleidoscópios; 
Motivar o desenvolvimento de habilidades lógico-matemáticas e lógico-
dedutivas. 
 
Material: Apostila, Vídeo, Figuras, Lápis, Borracha.  
 
Fundamentos matemáticos: 
 

Simetria 
O conceito matemático de simetria envolve três noções básicas: um 

conjunto de elementos; uma transformação “interna” desse conjunto em si 
mesmo; a existência de um subconjunto desse conjunto maior que fica 
invariante quando submetido a tal transformação. Ou seja, um conjunto de 
pontos do plano se transforma em outros pontos do plano, preservando 
características como ângulos, comprimento dos lados, distância entre os 
pontos, tipos e tamanhos.  

Portanto, a simetria de uma figura F é uma isometria T do plano que 
deixa a figura invariante, isto é:  

:T F F  e  T F F  

 
São classificados diferentes tipos de simetrias de acordo com os eixos 

e o centro de simetrias, como, por exemplo, simetria axial, simetria bilateral, 
simetria rotacional e simetria central, conforme as imagens a seguir:  

               
A apropriação do conceito de simetria possibilita o reconhecimento da 
simetria em situações reais como na análise de simetria no próprio corpo, 
nos objetos que compõem a sala de aula, bem como despertar lembranças 
de simetrias em diferentes lugares de sua casa ou cidade. 
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Descrição:  

Para despertarmos o interesse dos alunos para o tema central das oficinas, 
os “Caleidoscópios”, foi previsto um vídeo com um breve histórico sobre o 
surgimento dos caleidoscópios, sua utilização bem como diversos modelos 
e formas de construção. A ideia é apresentar o caleidoscópio para aqueles 
que ainda não o conhecem e motivar os alunos para a futura confecção 
deste instrumento.  
Como a simetria é um conceito matemático presente nos caleidoscópios, 
iniciaremos com a noção e os diferentes tipos de simetrias. Apresentaremos 
imagens impressas, coloridas, todas situadas e exploradas em um contexto 
histórico para que assim a construção do conhecimento se torne 
significativa para os alunos e possa despertar até algumas curiosidades tais 
como: “O que é o Homem Vitruviano e como foi desenhado?”, “O que é o 
Taj Mahal, onde se localiza e qual a finalidade de sua construção?”. A 
manipulação de imagens coloridas impressas foi pensada para facilitar a 
compreensão dos diferentes tipos de simetrias. 
 
A definição matemática de simetria deverá ser construída a partir da 
linguagem matemática, condição necessária para a compreensão de novos 
conceitos como as isometrias e o desenvolvimento de habilidades lógico-
matemáticas e lógico-dedutivas    
Nas atividades propostas na apostila, buscamos imagens com somente um 
tipo de simetria, dois ou mais tipos de simetrias e nenhuma simetria, sendo 
que o objetivo é que o aluno identifique a presença de simetria e a 
classifique. Estas imagens foram todas selecionadas alusivas ao tema dos 
Star Wars (filme conhecido pela maioria dos adolescentes) por ser um tema 
próximo a realidade dos alunos e assim despertar maior interesse e 
motivação para a realização da tarefa. Os resultados das atividades serão 
discutidos no grande grupo.  
Baseado no Modelo Triádico de Enriquecimento, desenvolvemos nessa 
oficina, atividades do Tipo I, buscando oferecer aos alunos do Pool de 
talentos, atividades em diferentes áreas e experiências muitas vezes não 
exploradas na sala de aula regular.  
 
Oficina 2 – Isometrias 
 
Objetivos:  
Desenvolver noções de isometria no plano para dar suporte teórico para a 
exploração dos caleidoscópios. 
Motivar o desenvolvimento de habilidades com tecnologias para através 
destas alcançar também habilidades lógico matemáticas, lógico-dedutivas e 
viso-espaciais.  
 
Material: Apostila, Computador. 
 
Fundamentos matemáticos: 
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Isometrias 
 
As isometrias são os diferentes tipos de transformações geométricas que 
podem ser aplicados a um conjunto de pontos do plano gerando assim 
outro conjunto de pontos geometricamente igual (em que os seus pontos 
conservam as suas distâncias). A noção de isometria de formaliza 
matematicamente como a “igualdade” ou “congruência” de figuras no 
sentido utilizado por Euclides: “duas figuras que se podem fazer coincidir 
por um deslocamento são iguais”. 
Existem, portanto, diferentes tipos de transformações isométricas que 
produzem diferentes tipos de simetria, como por exemplo: translação, 
rotação, reflexão em uma reta e a translação refletida ou reflexão 
transladada ou glissoreflexão. 
 

 
    

  

Translação – os pontos de 
uma figura são 
transformados noutros 
sendo deslocados segundo 
um vetor com um 
determinado comprimento, 
direção e sentido. Na 
translação tudo se 
conserva, menos a posição.  
 

Rotação - os pontos de uma 
figura são transformados 
noutros que foram 
movimentados em torno de 
um ponto fixo, segundo um 
ângulo dado e em sentido 
horário (ângulo negativo) ou 
em sentido anti-horário 
(ângulo positivo). 
 



113 
 

 
 

 
O software GeoGebra é uma ferramenta que será utilizada para facilitar a 
compreensão das isometrias e permitir, portanto, a exploração das mais 
diversas transformações geométricas no plano. 
 
Descrição:  
 
Os caleidoscópios permitem a formação de isometrias ao refletir as imagens 
nas paredes dos espelhos. Portanto, as isometrias serão apresentadas 
dentro de um contexto histórico para que assim os alunos possam 
reconhecer a presença e a utilização destas também em nosso dia-a-dia. O 
aluno poderá perceber a presença das isometrias não apenas nas artes, na 
pintura e na cerâmica chinesa como também na cerâmica marajoara 
fabricada no Brasil. 
 
Para explorar os diferentes tipos de isometrias o computador será utilizado 
como recurso didático e o software GeoGebra para uma melhor 
visualização das transformações geométricas no plano como: a translação, 
rotação, reflexão em uma reta, translação refletida ou reflexão deslizante. 
Serão sugeridas novamente imagens alusivas ao tema Star Wars como 
fator motivacional para as transformações geométricas porém deixaremos a 
critério do aluno caso opte por trabalhar com outras imagens da Internet.  
 

Reflexão ou reflexão em 
uma reta - os pontos de 
uma figura são 
transformados noutros à 
mesma distância dessa 
reta, ficando esta 
perpendicular ao segmento 
de reta por eles formado. 

.  

Translação refletida ou 
reflexão transladada ou 
glissoreflexão - É a 
transformação resultante de 
uma reflexão numa reta r 
seguida de uma translação 
segundo um vetor 𝑣 dado.  
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De acordo com o Tipo II de enriquecimento de Renzulli, estamos buscando 
despertar no aluno novos interesses e pensamento criativo a partir do 
estudo de isometrias para aplica-las futuramente na construção do modelo 
próprio de caleidoscópio.  
 
Como nosso público alvo são adolescentes, pensamos no computador 
como um recurso didático que desperta bastante interesse e assim permite 
o desenvolvimento de habilidades tecnológicas. As habilidades lógico- 
matemáticas e as habilidades viso-espaciais são desenvolvidas no 
momento em que o aluno compreende e consegue prever o tipo de 
movimento que a figura irá sofrer em cada transformação geométrica.  
 
 
 
Oficina 3 - Construções geométricas 
 
Objetivos:  
Conhecer os instrumentos para as construções geométricas bem como sua 
manipulação; 
Desenvolver capacidades de planejar, projetar e abstrair, estabelecendo 
uma relação contínua entre a percepção visual e o raciocínio espacial; 
Construir, reconhecer e interpretar as propriedades das figuras planas. 
Motivar o desenvolvimento de habilidades lógico matemáticas relacionadas 
à observação, análise e comparação de formas geométricas.  
Motivar o desenvolvimento de habilidades viso-espaciais e habilidades 
manuais. 
 
Material: Apostila, Lápis, Borracha, Compasso, Régua. 
 
Fundamentos matemáticos:  
 
Construções Geométricas 
As construções geométricas têm por finalidade representar figuras planas. 
O interesse por essas construções surge desde o Antigo Egito, quando os 
sacerdotes que eram os homens mais poderosos do país organizavam os 
dias de festa e para tanto exigiam a construção dos templos. Foram eles 
também que exigiram a construção das majestosas pirâmides que serviam 
de túmulos para os faraós. 
Para realizar construções tão gigantescas, os arquitetos daquela época 
precisavam saber como fazer a planta dessas obras, como talhar, mover e 
colocar nos seus lugares enormes blocos de pedra. Para saber tudo isso, 
os arquitetos das pirâmides realizaram diversas descobertas sobre a “arte 
de medir", isto é, sobre o que nós chamamos atualmente de Geometria. 
Mas, não foi apenas no Egito que a Geometria se desenvolveu. A cerca de 
mil quilômetros a leste do Egito, entre os rios Tigre e Eufrates, cresceu a 
civilização mesopotâmica, que muito se assemelhava à egípcia. Lá também 
os sacerdotes continuaram a estudar a Geometria, fazendo maravilhosos 
progressos no campo da Astronomia e assim, começou o processo de 
desenvolvimento da Geometria. 
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A partir das construções geométricas será possível trabalhar noções de 
espaço bem como as propriedades de cada polígono. As construções 
abordadas nessa oficina pretendem desenvolver as capacidades de 
planejar, projetar e abstrair formas geométricas que serão úteis para a 
construção do modelo próprio de caleidoscópio. Os caleidoscópios poderão 
ter bases triangulares, quadrangulares, pentagonais, hexagonais, entre 
outras. Estas formas geométricas serão construídas utilizando régua e 
compasso. A régua será usada para traçar retas, semirretas e segmentos 
de reta e o compasso descreve circunferências e arcos de circunferência. 

Os triângulos construídos serão explorados a partir da classificação de 
acordo com as medidas dos seus lados bem como pela classificação das 
medidas dos ângulos. Os polígonos regulares como os quadriláteros, 
pentágono, hexágono e octógono, serão construídos a partir da inscrição de 
polígonos na circunferência. Além dos polígonos regulares serão 
explorados também os polígonos estrelados e a falsa estrela. 
 
Descrição:  
 
Em uma breve introdução, destacaremos a importância das construções 
geométricas para as civilizações do antigo Egito, da Mesopotâmia, entre 
outras e traremos para a nossa realidade a importância das construções 
geométricas para a compreensão da Matemática Elementar através do 
conhecimento de teoremas da geometria e propriedades das figuras planas. 
Além disso as construções geométricas servem de embasamento teórico 
para a construção do modelo próprio de caleidoscópio.  
Como uma atividade do Tipo II de Enriquecimento, pretendemos 
desenvolver ampla variedade de habilidades de aprendizagem para 
despertar nos alunos novos interesses, para novas experiências e um 
“produto novo”. 
 
Trabalhamos com a construção de algumas figuras como:  

 Triângulos: equilátero, isósceles, escaleno, retângulo, acutângulo, 
obtusângulo;  

 Quadriláteros: quadrado, retângulo, losango; 
 Polígonos regulares: pentágono, hexágono, octógono; 
 Polígonos estrelados: pentagrama, hexagrama, octagrama; 
 Falsa estrela 

  
O trabalho com as construções geométricas desenvolve no aluno 
habilidades viso espaciais ao planejar e projetar sua construção, 
habilidades lógico-matemáticas ao permitir que o aluno observe e 
compreenda fatos geométricos e habilidades manuais para o uso correto 
dos instrumentos de construção.  
 
Oficina 4 - Caleidoscópio diédrico 
Objetivos: 
Manipular um aparelho que permita visualizar simetria.  
Explorar figuras geométricas planas. 
Oportunizar o desenvolvimento de diversas habilidades específicas como: 
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habilidades lógico-matemáticas, habilidades lógico-dedutivas, habilidades 
viso-espaciais e habilidades manuais. 
Material: Apostila, Caleidoscópio diédrico, Canudos de plástico, 
Transferidor. 
 
Fundamentos matemáticos:  
 
Revisão conceitos trabalhados 
 
Com o caleidoscópio diédrico, o transferidor e os canudos será possível 
rever os conceitos matemáticos abordados nas oficinas anteriores.  
Com ângulos distintos de abertura do caleidoscópio será possível a 
formação de diferentes polígonos, observando as imagens refletidas nos 
espelhos. Serão retomados os conceitos das isometrias bem como das 
construções geométricas. 
 
Descrição:  
 
Ao nos aproximarmos um pouco mais do tema central das oficinas, a 
origem da palavra grega caleidoscópio será interpretada para esclarecer 
sua definição e ampliar as possibilidades de construção de um modelo 
próprio de caleidoscópio. Será abordado um pouco sobre a história e alguns 
modelos de caleidoscópios. 
 
O primeiro contato físico com o nosso tema central das oficinas, os 
Caleidoscópios, acontecerá nesse encontro com a apresentação do 
caleidoscópio diédrico, conhecido também como livro de espelhos. Cada 
aluno receberá o seu para a realização das atividades.  
É esperado nesta oficina que o aluno possa aplicar os conhecimentos 
trabalhados nas oficinas anteriores como simetrias, isometrias e as 
construções geométricas, mostrando-se envolvido com o tema central das 
oficinas, Os Caleidoscópios. Trata-se de uma tarefa investigativa, planejada 
de acordo com o enriquecimento do Tipo III, quando o aluno assume o 
papel de pesquisador no processo de aprendizagem. 
 
Uma vez já exploradas algumas figuras geométricas planas, o objetivo 
dessa oficina será estimular o aluno a encontrar o maior número possível de 
figuras geométricas utilizando o caleidoscópio diédrico, um transferidor e 
canudos plásticos. Com diferentes ângulos de abertura é possível ver as 
imagens refletidas nas paredes dos espelhos e a consequente formação de 
algumas figuras geométricas. 
 
O trabalho será dividido em duplas para facilitar a manipulação do 
caleidoscópio e o registro da figura encontrada com o ângulo de abertura do 
caleidoscópio. Os resultados de cada dupla serão apresentados no grande 
grupo.  
 
Buscamos, através dessa atividade, estimular diversas habilidades como: 
habilidades manuais para manipular simultaneamente objetos como o 
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caleidoscópio, o transferidor e os canudos; habilidades lógico-matemáticas 
ao buscar figuras geométricas planas com diferentes ângulos de abertura 
do caleidoscópio; habilidades lógico-dedutivas para estabelecer relação 
entre a medida dos ângulos internos dos polígonos com a medida dos 
ângulos de abertura do caleidoscópio e habilidades viso espaciais para 
fazer o registro dos polígonos encontrados. 
Oficina 5 – Mosaicos 
Objetivos:  
Construir um mosaico a partir de figuras planas utilizando o caleidoscópio 
diédrico duplo e representá-lo utilizando o software GeoGebra.  
Motivar o desenvolvimento de diversas habilidades específicas como: 
habilidades lógico-matemáticas, habilidades artísticas, habilidades manuais, 
habilidades com tecnologias e habilidades viso-espaciais. 
Material: Apostila, Caleidoscópio diédrico, Papel cartão colorido, Tesoura. 
 
Fundamentos matemáticos:  
 
Revisão conceitos trabalhados 
 
As propriedades dos polígonos serão retomadas na composição dos 
mosaicos a partir de recortes de papel cartão no formato dos mais diversos 
polígonos estudados.  
Os mosaicos serão formados com as imagens refletidas nas paredes dos 
espelhos do caleidoscópio diédrico a partir de diferentes ângulos de 
abertura explorando, assim, os conhecimentos das transformações 
geométricas no plano.  
Para que os mosaicos sejam representados no GeoGebra as propriedades 
dos polígonos bem como as transformações geométricas serão novamente 
exigidas.   
 
Descrição:  
 
A definição de mosaicos juntamente com lindas imagens de sua utilização 
será apresentada aos alunos para motivá-los para esta oficina.  
 
Ainda com a utilização do caleidoscópio diédrico e recortes de papel cartão 
e papel color set os alunos serão desafiados a criar figuras planas e projetar 
mosaicos. A atividade será desenvolvida em duplas e com o término cada 
dupla deverá fazer o registro fotográfico e enviar por e-mail ou WhatsApp 
para outra dupla a ser escolhida e desafiada a representar o mosaico 
recebido no software GeoGebra 
 
Com a construção dos mosaicos estaremos buscando estimular habilidades 
lógico-matemáticas ao solicitar a construção de um mosaico a partir de 
figuras geométricas, habilidades manuais e habilidades artísticas para 
composições criativas e com bom acabamento estético, habilidades viso- 
espaciais tanto para a composição do mosaico quanto para a representação 
do caleidoscópio no GeoGebra e ainda habilidades com tecnologias para 
representar no GeoGebra o mosaico recebido de outra dupla. 
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A proposta desta oficina, como atividade de enriquecimento do Tipo III é 
relacionar os conteúdos de geometria e o caleidoscópio anteriormente 
trabalhados para com a construção dos mosaicos. Trata-se de uma 
atividade em que o aluno possui liberdade para a criação de seu produto. O 
aluno perceberá a presença da geometria nas artes e, assim, poderá 
desenvolver o pensamento criativo e produtivo utilizando também recursos 
didáticos tecnológicos. 
 
Oficina 6 - Caleidoscópio diédrico triplo 
Objetivos:  
Construir um aparelho que permita visualizar simetria. 
Motivar o desenvolvimento de habilidades artísticas e habilidades manuais. 
Material: Apostila, 3 espelhos 5 cm x 30 cm, Plástico transparente, Papel 
Color Set, Papel vegetal, Miçangas coloridas, Tesouras, Cola quente, Fita 
adesiva. 
 
Fundamentos matemáticos: 
 
Revisão conceitos trabalhados 
 
Para a confecção de um modelo de caleidoscópio diédrico triplo, cujo 
formato lembra um prisma triangular, exploraremos as propriedades deste 
sólido geométrico bem como as isometrias ao ter as imagens refletidas nas 
paredes internas espelhadas. 
   
 
Descrição:  
  
Para motivarmos os alunos para a fase final do projeto, dedicamos esta 
oficina para a construção de um caleidoscópio diédrico triplo. Trata-se de 
uma atividade de enriquecimento do Tipo I, com o objetivo de motivar e 
despertar o interesse dos alunos para a construção do modelo próprio de 
caleidoscópio. 
 
Fizemos a opção por paredes de espelhos retangulares, miçangas e papel 
colorido para encapar. Cada aluno individualmente construirá seu 
caleidoscópio, desenvolvendo suas habilidades manuais e artísticas. 
 
Oficina 7 - O produto 
Objetivos:  
Lançar a ideia do objetivo final do projeto, ou seja, a construção de um 
modelo particular de caleidoscópio. 
Material: Apostila. 
 
Fundamentos matemáticos:  
 
Revisão conceitos trabalhados 
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Propriedades dos polígonos, simetrias e isometrias e demais conceitos 
matemáticos que foram trabalhados anteriormente servirão de suporte 
nesta etapa em que o aluno atua com autonomia.   
 
Descrição:  
 
Chegamos a etapa mais esperada do projeto! O momento em que os 
alunos terão mais liberdade para criar, desenvolver suas habilidades e 
extravasar na criatividade.  
 
Essa oficina é dedicada ao lançamento da última etapa do projeto que 
consiste na construção de um produto final, ou seja, um modelo próprio de 
caleidoscópio. Todas as tarefas anteriormente trabalhadas em cada 
encontro serviram de base para preparar os alunos para esta fase do 
projeto. Como atividade de enriquecimento do Tipo III, esperamos que o 
aluno seja capaz de desenvolver um produto autêntico para o qual ele vem 
sendo direcionado durante as oficinas.  
 
Os alunos deverão se organizar em duplas, de acordo com suas 
preferências e seguir as orientações conforme Roteiro de Elaboração do 
Produto Final (Apêndice 5) no qual destacamos: 
 

1) Criar um modelo próprio de caleidoscópio, diferente daqueles 
trabalhados nas oficinas e diferente também de qualquer modelo que 
possa ser encontrado na internet ou lojas de compras; 

2) Utilizar materiais simples e de fácil aquisição financeira; 
3) Atribuir um nome para este produto que deve vir acompanhado de 

um manual de utilização para o consumidor; 
4) Embalar o produto, deixando evidentes informações necessárias ao 

consumidor como: orientações e restrições ao uso, material utilizado 
para a confecção do produto e finalidade do produto; 

5) Destinar a elaboração do produto para um público alvo, possível 
consumidor a ser conquistado no mercado e lembrar também dos 
desafios da concorrência a ser derrubada. 

 
O produto será apresentado para os demais colegas do grupo que farão o 
papel do consumidor. 
 
Cada grupo deverá providenciar uma lista com os materiais necessários e 
encaminhar com antecedência via WhatssApp para a pesquisadora 
informando as devidas especificidades, quantidades e dimensões de cada 
material.  
 
Em um segundo momento dessa oficina, as duplas têm tempo disponível 
para começar a se organizar, fazer pesquisas na internet e discutir ideias 
para a construção do produto. As habilidades gerais envolvidas são 
habilidade interpessoal e de liderança. 
 
Oficina 8 - Construção: Etapa 1 



120 
 

Objetivos:  
Orientar a construção do produto, atuando como facilitador e intermediador 
do conhecimento; 
Motivar o desenvolvimento de diversas habilidades específicas como 
habilidades lógico-matemáticas, habilidades manuais, habilidades viso- 
espaciais e habilidades artísticas.  
Material: Apostila, Computador, Espelhos, Papel cartão, Miçangas, 
Tesoura, Cola quente, Plástico transparente, Chaveiro laser, Caixas. 
Fundamentos matemáticos:  
 
Revisão conceitos trabalhados 
 
Propriedades dos polígonos, simetrias e isometrias e demais conceitos 
matemáticos que foram trabalhados anteriormente servirão de suporte 
nesta etapa em que o aluno atua com autonomia. 
Descrição:  
 
Esse encontro será destinado para a elaboração e construção do produto.  
 
Uma vez providenciados os materiais solicitados pelas duplas é o momento 
em que iniciam os trabalhos de construção.  
 
A importância em reservar um momento para a construção do produto se 
deve ao fato de poder acompanhar de perto o envolvimento dos alunos no 
processo, a forma de interação das duplas, a troca de ideias e também 
dessa forma evitar mais tarefas para casa. 
 
Nesta etapa em que a atividade não é orientada, permite aos alunos o 
desenvolvimento do pensamento criativo e de diversas habilidades 
específicas como: habilidades lógico-matemáticas, habilidades manuais, 
habilidades viso-espaciais e habilidades artísticas.  
 
Oficina 9 - Construção: Finalização 
Objetivos:  
Orientar a construção do produto, atuando como facilitador e intermediador 
do conhecimento; 
Motivar o desenvolvimento de diversas habilidades específicas como: 
habilidades lógico-matemáticas, habilidades manuais, habilidades viso- 
espaciais e habilidades artísticas.  
 
Material: Apostila, Computador, Espelhos, Papel cartão, Miçangas, 
Tesoura, Cola quente, Plástico transparente, Chaveiro laser, Caixas. 
 
Fundamentos matemáticos:  
 
Revisão conceitos trabalhados 
 
Propriedades dos polígonos, simetrias e isometrias e demais conceitos 
matemáticos que foram trabalhados anteriormente servirão de suporte 
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nesta etapa em que o aluno atua com autonomia. 
 
Descrição:  
Mais um encontro será destinado para a construção, adaptação, mudanças 
e finalização do produto.  
A pesquisadora atua como facilitadora e mediadora do conhecimento, 
estando à disposição para fornecer os materiais necessários e acompanhar 
as construções. 
 
Oficina 10 – Culminância 
Objetivos:  
Oportunizar o desenvolvimento da habilidade de expressão. 
Avaliar o produto final elaborado pelos alunos. 
Material: Caleidoscópios, Formulários. 
 
Fundamentos matemáticos:  
 
Revisão conceitos trabalhados 
 
Propriedades dos polígonos, simetrias e isometrias e demais conceitos 
matemáticos que foram trabalhados anteriormente servirão de suporte 
nesta etapa em que o aluno atua com autonomia.  
 
Descrição:  
Para a culminância do projeto, serão convidados a psicóloga e um professor 
de Física que conhecem os alunos e são participantes do projeto. Estes irão 
atuar como avaliadores do produto final juntamente com a pesquisadora, 
preenchendo um formulário de avaliação do produto, adaptado a partir de 
Renzulli, conforme Apêndice 2. Serão convidados também os 
pais/responsáveis, amigos e familiares para apreciar os trabalhos. 
 
Nesta oficina cada dupla deverá apresentar seu modelo próprio de 
caleidoscópio que foi criado, destacando suas qualidades, utilidade e 
processo de construção. Esperamos assim desenvolver habilidades de 
expressão. 
 
Com o término das apresentações está prevista uma confraternização para 
o encerramento das atividades. 
 

    Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.6 DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

 

As 10 oficinas aconteceram no Laboratório de Matemática, no IFTO 

Campus Palmas, que é dividido em dois ambientes: o primeiro que chamaremos 

aqui de sala, com mesas e cadeiras, quadro branco e armários com materiais 
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didáticos; e o laboratório de informática, contendo 15 (quinze) computadores com 

internet e um Data Show. Os dois ambientes ficavam reservados com 

exclusividade para o desenvolvimento das oficinas. 

Como os alunos estudam em regime integral, havia apenas duas opções 

no contra turno escolar e, assim, optamos por um encontro semanal nas sextas-

feiras à tarde, das 14:00 às 16:00 horas. A descrição completa de cada oficina 

será detalhada a seguir: 

 

4.6.1 Oficina 1: Caleidoscópios e Simetrias 

19/08/2016 

Com cadeiras dispostas em volta das mesas bem ao centro da sala 

formando um grande retângulo, iniciamos nossa primeira oficina. Compareceram 

9 alunos neste primeiro encontro, quando apresentamos a nossa proposta: 

“Caleidoscópios e construções geométricas”. Eles assistiram atentamente ao 

vídeo e mostraram-se motivados com a proposta da construção de um 

caleidoscópio.  

O primeiro conceito matemático possivelmente observado em um 

caleidoscópio são as imagens simétricas. Iniciamos a discussão sobre simetria a 

partir de imagens coloridas impressas e manipuláveis pelos alunos para a 

construção do conceito de simetria (Figura 8). Analisamos também objetos 

simétricos no ambiente bem como nosso próprio corpo.  

A atividade da apostila tinha como objetivo analisar imagens e identificar a 

presença de eixos de simetria bem como classificá-los quanto aos tipos de 

simetria (Figura 9). Na escolha das imagens, definimos o tema Star Wars para 

nos aproximarmos da realidade dos alunos e, assim, tornar a atividade mais 

atrativa. A ideia funcionou, os alunos se divertiram e interagiram bastante a cada 

nova figura.  

E, dessa forma, participaram bem da primeira tarefa proposta para este 

encontro relativa às Simetrias, realizaram a atividade da apostila e, em seguida, 

discutimos os resultados. Houve alguns erros e discordâncias em algumas figuras 

quanto a existência de simetrias e os seus tipos, mas logo eles argumentavam e 

defendiam suas hipóteses até conseguirem apontar as falhas nos casos de algum 

colega equivocado.  
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Figura 8 – Identificando e classificando eixos de simetrias nas figuras Star Wars 
 
 
         

 
 

 

 

 
 
  

 

 

 

Fonte: Grupo de pesquisa 

 

Figura 9 – Discussão para construção do conceito de simetria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Fonte: Grupo de pesquisa. 

  

4.6.2 Oficina 2: Isometrias 

02/09/2016 

 

A segunda oficina teve como objetivo trabalharmos as Isometrias por meio 

de um software matemático, o GeoGebra. Constatamos o que Chagas (2008) 

apontou em sua revisão de literatura, ou seja, na opinião de diferentes autores, há 

grande interesse dos adolescentes com AH/SD pelos meios eletrônicos e pela 
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internet. Eles sugerem que essas ferramentas sejam utilizadas de forma mais 

efetiva para a educação e o desenvolvimento de talentos, como uma forma de 

enriquecimento escolar e aceleração de estudos. Os autores destacam, ainda, o 

fato destes adolescentes serem indivíduos nativos de um mundo tecnológico, 

digital e informacional, trazendo à tona a necessidade de utilizar essas 

tecnologias nas práticas educacionais.  

Como um recurso didático que atrai os interesses desse público jovem com 

o qual estamos trabalhando, os softwares matemáticos também tornam mais fácil 

a visualização e a compreensão das transformações geométricas no plano, como: 

a translação, a rotação, a reflexão em uma reta, a translação refletida ou a 

reflexão deslizante. Cada um dos sete participantes, presentes nesta oficina, teve 

a sua disposição um computador com internet.  

Não foi necessária a apresentação do software para os alunos. Em um 

primeiro momento da oficina, quando foi solicitado que lessem sobre as 

transformações geométricas para posterior discussão, alguns rapidamente leram 

e, logo após, já começaram a explorar o GeoGebra, o que era o maior interesse 

deles. Foi constatada ali a facilidade deles com recursos tecnológicos, sendo que 

eles próprios foram desvendando as funções e opções da barra de ferramentas 

sem a necessidade de instruções ou orientações. Em seguida, foram 

acompanhando as transformações realizadas juntamente com a pesquisadora e 

demais colegas. 

Outros que não tiveram a mesma facilidade e “pressa”, aguardaram as 

explicações da orientadora que apresentou a barra de ferramentas com as 

principais funções e deu início às primeiras transformações, certificando-se 

sempre do acompanhamento de toda a classe e atendendo algumas dúvidas 

iniciais. Fizemos juntos as transformações geométricas no GeoGebra com a 

imagem da máscara do Darth Wader, personagem dos Star Wars, a título de 

exemplo (Figura 10). 

 

 

 

 

 



125 
 

Figura 10 – Transformações geométricas no GeoGebra com a máscara do Darth Wader 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A seguir, os alunos foram desafiados a trabalharem sozinhos para fazer as 

transformações a partir do slogan dos Star Wars (Figura 11) ou, então, qualquer 

figura que quisessem escolher da internet.  Após terminar a ideia proposta, alguns 

deles logo extravasaram, buscaram outras imagens e começaram a “brincar” com 

as transformações geométricas, utilizando diferentes ângulos e movimentos, 

criando, assim, as mais diversas composições isométricas.  

 

Figura 11 – Slogan dos Star Wars 
 

                                 
 

 

 

 

 

                                               Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Foi possível perceber que as tecnologias da informação, empregadas na 

educação, tornam as aulas mais prazerosas e atrativas para os adolescentes. 

Eles mostram domínio da ferramenta, curiosidade e facilidade para descobrir os 

recursos oferecidos. Sabe-se que os fenômenos tecnológicos têm vindo a 
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influenciar, cada vez mais, a educação das crianças e jovens. Estes lidam com as 

tecnologias com uma grande destreza, existindo até um “caso de amor entre 

crianças e computadores” (PAPERT, 1997).  

A maioria dos alunos nunca teve contato anterior com o GeoGebra, porém 

com muita facilidade logo se familiarizaram. E, assim, todos eles alcançaram o 

objetivo desta oficina que foram as transformações geométricas no GeoGebra, 

alguns com muito mais facilidade do que outros (Figura 12). 

 

Figura 12 – Transformações geométricas no plano com o software GeoGebra 
 

                          Fonte: Grupo de pesquisa. 

 

4.6.3 Oficina 3: Construções Geométricas  

23/09/2016 

Nesta oficina, oportunizamos o desenvolvimento de habilidades ainda não 

exploradas, como: habilidades manuais, habilidades de observação e 

comparação e algumas propriedades que ficaram implícitas quando construímos 

as figuras geométricas com o GeoGebra. Ainda segundo Kalter (1986 apud 

OLIVEIRA, s/d), foi possível, nesta oficina, proporcionar o desenvolvimento de 

uma relação contínua entre a percepção visual e o raciocínio espacial. Além 

disso, as construções com o material de desenho fizeram com que os alunos 

recordassem propriedades que devem ser conhecidas para que as figuras 

pudessem ser traçadas com papel e lápis. Esse tipo de atividade permitiu 

despertar o interesse para diferentes formas geométricas que poderiam ser 

empregadas na construção de um modelo particular de caleidoscópio.  
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Nesta oficina, levamos os alunos a viajarem no tempo através das 

pirâmides do Egito até os dias atuais para mostrar-lhes a importância das 

construções geométricas. Um breve vídeo contou um pouco sobre a história de 

Pitágoras de Samos, sua trajetória, a criação da escola pitagórica e as 

descobertas matemáticas a ele atribuídas, entre elas, a estrela de cinco pontas. 

A importância de explorarmos as construções geométricas em nossas 

oficinas é defendida por Lima (1991, Apud OLIVEIRA, s/d) quando considera os 

desenhos das figuras geométricas parte importante para a compreensão, a 

fixação e a imaginação criativa. Ele entende que é fundamental que o estudante 

por si só desenhe a figura, procurando caminhos, imaginando construções, 

pesquisando interconexões, forçando o raciocínio e exercitando a mente. Kalter 

(1986 apud OLIVEIRA, s/d) também destaca que o ensino do desenho é 

essencial para que não haja o bloqueio das capacidades de planejar, projetar ou 

abstrair, para que o estudante possa estabelecer uma relação contínua entre a 

percepção visual e o raciocínio espacial. 

A relação das construções geométricas para com a construção do 

caleidoscópio também foi esclarecida, uma vez que os alunos deverão construir 

um modelo próprio de caleidoscópio, podendo este ter como base um polígono 

regular qualquer. Daí a importância de o aluno conhecer os principais polígonos 

regulares, suas características e construção. 

Disponibilizamos para cada aluno os materiais de desenho do laboratório 

de matemática: compasso e régua. Tivemos, nesta oficina, a participação de 

apenas quatro alunos. Isto se deve ao fato de algumas reposições de aulas do 

ensino regular estarem sendo agendadas para o mesmo horário de nossas 

oficinas. Os alunos ficavam divididos e precisavam optar por participar de um dos 

dois eventos. 

Dos participantes, todos tiveram um bom desempenho nas construções 

dos triângulos, quadriláteros, hexágonos e octógonos (Figura 13). Algumas 

figuras geométricas como o pentágono e o pentagrama precisaram de mais 

orientações e um acompanhamento mais próximo nas construções. Foi possível 

observar também uma qualidade muito boa em algumas construções, com 

trabalhos bem organizados e noção de espaço. As habilidades manuais, 
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artísticas, literárias, corporais dentre outras, também estão relacionadas com a 

definição de superdotação (METTRAU, ALMEIDA, 1994).    

 

Figura 13 – Construções geométricas 

 
Fonte: Grupo de pesquisa. 

 

4.6.4 Oficina 4: Caleidoscópio Diédrico 

30/09/2016 

O caleidoscópio diédrico foi o primeiro contato físico proporcionado em 

nossas oficinas com algum tipo de caleidoscópio. Esse modelo foi levado pronto, 

sem que os alunos precisassem construí-lo. Receberam, além do caleidoscópio, 

um transferidor e canudos de plástico. Foram organizados em duplas de modo 

que um aluno faltante na oficina anterior pudesse trabalhar com um colega que 

participou das construções geométricas. Eles deveriam, então, manusear o 

caleidoscópio, manipulando-o sobre o transferidor e os canudos, abrindo o 

caleidoscópio com ângulos de diferentes aberturas e observando no plano a 

formação de polígonos regulares (Figura 14). 

Alguns alunos que faltaram na oficina anterior sentiram dificuldades em 

identificar alguns polígonos e ficaram em dúvidas quanto à nomenclatura correta 

para cada polígono encontrado. Enquanto isso, os outros alunos que participaram 

de todas as oficinas anteriores lidaram facilmente com esta atividade, 

conseguindo deduzir o ângulo interno dos polígonos, utilizando o transferidor 

apenas para confirmação de suas hipóteses. 
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                             Fonte: Grupo de pesquisa. 
 

4.6.5 Oficina 5: Mosaicos 

07/10/2016 

A definição de mosaicos foi apresentada por meio de exemplos de lindas 

imagens de ruínas romanas, datadas do século II d.C, e exemplos da atualidade, 

como o calçadão de Copacabana. Ao utilizar formas geométricas repetidas para 

pavimentar superfícies planas, paredes ou solos, estamos formando mosaicos.  

A relação dos mosaicos com a Matemática se estabelece quando 

compreendemos que uma pavimentação do plano é o conjunto de figuras planas 

não sobrepostas que o revestem sem deixar espaços entre as figuras 

(BARBOSA, 2005). Ao trabalhar com os mosaicos, os alunos passam a se tornar 

observadores das formas geométricas presentes na natureza como, nas ruas, 

praças, paredes, obras de arte, etc.  

Utilizamos, nesta oficina, os conhecimentos de geometria e o caleidoscópio 

diédrico trabalhados anteriormente. Com recortes de papel cartão e color set de 

diversas cores, os alunos se reuniram em duplas e, assim, deveriam formar 

mosaicos a partir de figuras geométricas planas, fazer o devido registro 

fotográfico através do celular e enviar para a pesquisadora (Figura 15).      

A proposta inicial para esta oficina foi adaptada para tornarmos mais 

motivadora a atividade. Cada dupla deveria enviar seu mosaico através do 

endereço eletrônico ou aplicativos como WhatsApp para outra dupla, desafiando-

a para conseguir representar o mosaico no GeoGebra, utilizando as 

transformações geométricas trabalhadas anteriormente. 

Figura 8 – Caleidoscópio diédrico 
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Conseguimos, desta forma, tornar a atividade mais interessante para os 

alunos, uma vez que as duplas se motivaram e se empenharam ao máximo para 

tornar o mosaico difícil de ser representado no GeoGebra, no intuito de desafiar a 

outra dupla. A interação dos alunos nos trabalhos em duplas é muito boa, pois 

conseguem trabalhar bem e dividir as tarefas.  

Foi possível observar um espírito de rivalidade e competição nesta tarefa 

ao desafiar a outra dupla. Com a qualidade dos trabalhos, tivemos apenas um 

aluno que conseguiu representar no GeoGebra a mosaico da dupla que o 

desafiou. Este concluiu a atividade sozinho porque seu colega teve de sair antes 

do término da oficina.    

Figura 15 – Mosaicos 

 
        Fonte: Grupo de pesquisa. 

 

4.6.6 Oficina 6: Caleidoscópio Diédrico Triplo 

14/10/2016 

Outro modelo de caleidoscópio que foi apresentado durante as oficinas foi 

o Caleidoscópio Diédrico Triplo. Esta foi a primeira construção de caleidoscópio 

realizada pelos alunos no decorrer do projeto (Figura 16). Foram fornecidos todos 

os materiais necessários para a construção: espelhos retangulares medindo 5 cm 

x 30 cm, miçangas, papel color set e plástico transparente, tesouras, cola quente, 

fita adesiva. Cada aluno construiu o seu caleidoscópio; porém, todos do mesmo 

modelo nesta oficina. 

Alguns alunos mostraram habilidades artísticas e manuais, outros 

precisaram de ajuda para a construção. A criatividade e o senso estético também 

puderam ser trabalhados. Mostraram-se motivados e curiosos com a construção 

do caleidoscópio. De modo geral, os alunos preferem atividades práticas às 
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atividades teóricas da apostila, apresentando desempenho melhor e uma 

interação maior. Ao finalizarem os trabalhos, trocavam os instrumentos entre si, 

registraram fotos e se divertiam com os resultados. 

 Fonte: Grupo de pesquisa. 

 

4.6.7 Oficina 7: o produto  

21/10/2016 

Chegamos à etapa final do projeto, em que, nesta oficina, foi lançado o 

desafio da construção de um modelo próprio de caleidoscópio, ou seja, um 

modelo autêntico, de criação dos alunos. Em um primeiro momento, 

apresentamos aos alunos a proposta da construção de um modelo próprio de 

caleidoscópio, com as devidas orientações e exigências do produto. Eles ouviram 

atentamente as orientações e ficaram bastante motivados com a proposta. A 

construção do caleidoscópio seria realizada em duplas e, assim, os alunos se 

organizaram. 

No segundo momento desta oficina, as duplas se reuniram e começaram a 

discutir ideias e planejar o trabalho. Utilizaram os computadores e pesquisaram 

na internet. A partir deste encontro, o projeto deixou de lado as atividades 

orientadas, partindo para momentos em que os alunos teriam espaço para 

planejar as tarefas e desenvolver a criatividade. 

Enquanto algumas duplas já saíram desse encontro com uma ideia do 

caleidoscópio a ser construído e já solicitaram o material necessário, outras ainda 

não tinham chegado a um acordo e ficaram de enviar a relação do material pelo 

Figura10 – Construção caleidoscópio diédrico triplo 
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WhatsApp no decorrer da semana seguinte, quando estivesse decidido o modelo 

de caleidoscópio a ser construído. 

 

4.6.8 Oficina 8: Construção (Etapa 1)  

11/11/2016 

Este encontro foi planejado como o momento para a construção dos 

caleidoscópios. A importância desse momento se deve ao fato de podermos 

acompanhar de perto o envolvimento de cada aluno com o processo. Se o 

caleidoscópio estivesse sendo construído em casa, nem teríamos a certeza de 

que o resultado seria mesmo construção dos alunos.  

Nesta oficina, faltaram 3 alunos, o que acabou desfalcando 3 duplas. 

Todas as faltas eram justificadas pelos alunos por meio do aplicativo WhatsApp, 

ocasião em que eles explicavam as reposições de aulas do ensino regular que 

vinham sendo agendadas para as sextas-feiras nos horários das nossas oficinas. 

Muitos professores cobravam a presença dos alunos através de atividades 

avaliativas, o que não deixava opção para os alunos participantes do nosso 

projeto.  

Mesmo com a falta dos colegas, os alunos presentes não desanimaram. 

Deram início às construções mesmo que estivessem sozinhos. Trocaram algumas 

ideias com a pesquisadora, explicando a escolha do modelo e pediram ajuda em 

determinados momentos. Tivemos apenas uma dupla que não havia decidido o 

modelo para a construção e, dessa forma, o colega presente nesta oficina, 

pesquisou algumas dicas e sugestões na internet, planejando a construção para o 

próximo encontro (Figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fonte: Grupo de pesquisa. 

Figura.11 – Planejamento e construção caleidoscópios 
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Os alunos mostraram-se bastante envolvidos com esta etapa do projeto. É 

notável a motivação para com atividades práticas. Percebe-se também um 

espírito competitivo na perspectiva de surpreender os avaliadores bem como os 

colegas (Figuras 18 e 19). 

 

    Fonte: Grupo de pesquisa                                          Fonte: Grupo de pesquisa 

 

4.6.9 Oficina 9: Construção (Finalização)  

18/11/2016 

Com a construção dos caleidoscópios já em andamento, nossa ideia era de 

que, nesse encontro, todos pudessem ser concluídos para a culminância do 

projeto na semana seguinte. Devido à ausência de alguns alunos no encontro 

anterior, tivemos duplas que iniciaram a construção do caleidoscópio apenas 

neste encontro (Figura 20).  

Figura 18 – Construção do caleidoscópio 
 

 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Grupo de pesquisa. 

 

Figura 19 – Construção do Caleidoscópio Figura 18 – Construção do Caleidoscópio 
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Outra dupla, agora com a presença dos dois integrantes, discutiu melhor o 

projeto e, assim, houve uma mudança de planos. Um novo modelo seria 

construído com outros materiais que foram solicitados nesse encontro (Figura 21).     

 

Fonte: Grupo de pesquisa. 

 

Com o caleidoscópio quase pronto, tivemos também uma dupla que 

buscou constante aperfeiçoamento. Desmontavam e montavam 

novamente, solicitaram a ajuda da pesquisadora para um ajuste total dos 

espelhos para que, assim, tudo estivesse perfeito (Figura 22). 

 

Figura 20 – Construção do caleidoscópio 

Fonte: Grupo de pesquisa. 

 

Com a segunda ausência em duas semanas seguidas e agora sem 

justificativa, constatamos a desistência de uma das alunas, o que resultou na 

perda de uma dupla. Nada que desanimasse a colega que continuou sua 

Figura 13 – Construção do caleidoscópio  
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construção, com a mesma motivação, porém, agora, assumindo o projeto com 

uma responsabilidade ainda maior. Solicitou a ajuda da pesquisadora em alguns 

momentos apenas para colar as peças, sendo que as ideias foram todas da 

aluna. (Figura 23).  

Figura 21 – Construção do caleidoscópio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: Grupo de pesquisa. 

 

Para a construção do modelo particular de caleidoscópio, etapa final do 

programa de enriquecimento, os alunos tiveram o embasamento teórico no 

decorrer das oficinas, como é o caso da oficina das construções geométricas que 

lhes permitiu a construção de caleidoscópios em diversos formatos, como o de 

prisma pentagonal, por exemplo. 

Com estes pequenos imprevistos relatados, os caleidoscópios não ficaram 

prontos nesta oficina. De acordo com o nosso planejamento, a culminância 

deveria acontecer na semana seguinte, mas achamos melhor dedicarmos uma 

semana a mais para a construção dos caleidoscópios, na perspectiva da 

conclusão e melhor qualidade dos trabalhos.  

 

4.6.10 Oficina 9.1: Etapa adicional 

25/11/2016 

Este encontro adicional foi de extrema importância. Os trabalhos estavam 

muito atrasados devido às ausências de alguns alunos na Etapa 1 da construção. 
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Algumas alterações nos projetos iniciais, visando melhorias, também acabaram 

atrasando os trabalhos.  

Nesta oficina, todos os alunos compareceram e mostraram-se bastante 

envolvidos e comprometidos com os resultados. Sempre muito curiosos, já 

espiavam os trabalhos dos outros grupos, trocando ideias.  

As duplas apresentaram um entrosamento muito bom, desenvolvendo um 

trabalho em equipe com a distribuição de tarefas. Todos os trabalhos ficaram 

prontos nesse dia e, assim, foi agendada a culminância do projeto para a semana 

seguinte. 

 

2.6.11 Oficina 10: Culminância 

02/12/2016 

Para o tão esperado dia da culminância do projeto dos Caleidoscópios e 

das construções geométricas, abrimos as portas da instituição para receber os 

familiares, amigos, colegas e os professores avaliadores para, então, apreciarem 

os resultados dos trabalhos. Foram confeccionados convites que foram impressos 

e entregues aos alunos para que pudessem levar seus convidados (Figura 24). 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Grupo de pesquisa. 

 

Contamos com a presença de alguns pais que tiveram disponibilidade de 

tempo para apreciar os trabalhos. Outros, porém, justificaram a falta por ser em 

horário de trabalho. Iniciamos o momento agradecendo a presença dos pais, 

professores avaliadores e também o envolvimento e a participação dos alunos no 

Figura 16 – Convite para a culminância do projeto 
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projeto (Figura 25). Mesmo enfrentando alguns problemas como reposições que 

causaram o adiamento da culminância e também a desistência de um aluno no 

decorrer do percurso, concluímos com êxito todas as etapas do programa de 

enriquecimento. Os alunos que permaneceram mostraram-se envolvidos com o 

projeto e fizeram bons trabalhos. 

 

                                Fonte: Grupo de pesquisa. 

Dando início às apresentações, cada dupla mostrou o caleidoscópio que foi 

construído, detalhando o nome do produto, o material necessário para sua 

construção, utilização e público alvo, defendendo suas qualidades (Figura 26). 

Figura 24 – Apresentação dos trabalhos produzidos 
 

           

Fonte: Grupo de pesquisa. 

Figura 17 – Boas-vindas na culminância do programa de enriquecimento 
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Após cada apresentação, o caleidoscópio passava para a manipulação e 

apreciação dos presentes. A expressão de orgulho e o brilho nos olhos dos pais 

eram recompensadores (Figura 27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As construções dos caleidoscópios foram de um nível muito bom, de 

acordo com o esperado e o resultado final nos surpreendeu com as 

apresentações e justificativas de cada dupla. Os avaliadores, professor de Física 

e a psicóloga, participantes do NAPNE, também ficaram muito satisfeitos com os 

resultados obtidos através das construções e com as apresentações dos alunos. 

Os pais e demais presentes também mostraram-se satisfeitos com o resultado, 

parabenizando o programa e a iniciativa e, ao mesmo tempo, lamentando a falta 

de oportunidades como esta para que seus filhos pudessem desenvolver ainda 

mais suas habilidades. 

No capítulo seguinte, serão apresentadas as análises dos comportamentos 

dos alunos no decorrer das oficinas, orientadas pela Teoria dos Três Anéis de 

Renzulli. O texto está estrututrado seguindo a formação das duplas para a etapa 

final do projeto que culminaria com a construção de um modelo próprio de 

caleidoscópio.  

Fonte: Grupo de pesquisa. 

Figura 19 – Apreciação dos caleidoscópios pelos presentes 
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CAPÍTULO 5 

ANÁLISE 

 

Ao adotarmos a concepção de superdotação de Renzulli, não apenas 

reconhecemos os três anéis como características necessárias para a condição de 

superdotação, como também realizamos uma intervenção baseada no Modelo 

Triádico de Enriquecimento de Renzulli, através do programa de enriquecimento 

intitulado Caleidoscópios e construções geométricas. Por meio do programa de 

enriquecimento oferecido, pretendíamos estimular o desenvolvimento de algumas 

habilidades específicas que pudessem vir a despertar comportamentos de 

superdotação. 

Neste capítulo, pretendemos destacar os comportamentos e características 

observados em cada aluno do Pool de Talentos e buscar estabelecer relações 

com os três anéis de Renzulli para, então, avaliarmos se nosso programa de 

enriquecimento foi capaz de despertar comportamentos de superdotação.  

 

5.1 CARACTERÍSTICAS DE AH/SD 

 

A proposta do nosso programa de enriquecimento, Caleidoscópios e 

construções geométricas, foi planejada visando explorar uma diversidade de 

recursos didáticos dentro do Modelo Triádico de Enriquecimento segundo Reis e 

Renzulli (1984), com o objetivo de desenvolvermos algumas habilidades 

específicas conforme Quadro 2. A partir destas habilidades específicas, tínhamos 

por objetivo estimular comportamentos de superdotação nos alunos que 

formavam nosso Pool de Talentos, ou seja, aqueles com indicativo de AH/SD. A 

concepção de superdotação adotada, segundo a Teoria dos Três Anéis de 

Renzulli (1986), sugere comportamentos relativos aos anéis: capacidade elevada, 

envolvimento com a tarefa e criatividade.  

Algumas características sinalizam a presença destes indicativos sendo 

essencial que as reconheçamos e estejamos atentos a elas. Desta forma, nos 

apoiamos nos quadros apresentados por Martins (2013), elaboramos o nosso 
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quadro de acordo com os três anéis de Renzulli e dividimos as características de 

superdotação: capacidade elevada, envolvimento com a tarefa e criatividade 

(Quadro 4).  

Quadro 4 – Características de AH/SD 
CAPACIDADE ELEVADA ENVOLVIMENTO COM A 

TAREFA 
CRIATIVIDADE 

Habilidade com o uso de 
tecnologias e softwares 

Persistência/ Dedicação/ 
Perseverança 

Pensamento crítico com 
altas expectativas 

Habilidade de interação, 
comunicação e expressão 

Fazer relatos ricos em 
detalhes 

Receptividade à novidade 

Habilidades lógico-
matemáticas 

Gosto por enfrentar 
desafios e correr riscos 

Diversidade de meios e 
estratégias 

Liderança Motivação intrínseca Originalidade/Inovação 
Habilidade para fazer 
generalizações 

Atitude de questionamento 
e busca por informações  

Imaginação 

Sensibilidade a 
necessidade dos outros 

Explorar temas em 
profundidade 

Fluência e flexibilidade de 
ideias 

Organização e eficiência  
 

Competitividade Curiosidade intrínseca 

Habilidade viso-espacial Intensa concentração e 
longos períodos de 
atenção em áreas do 
interesse. 

Associação de 
conhecimentos existentes 
e novas ideias 

Autoconfiança Amplitude de foco Senso de humor 
Habilidade para processar 
informações e produzir 
conhecimentos 

 Inconformismo e 
independência de 
pensamento 

Capacidade de 
percepção/observação 

 Senso estético/ Tendência 
perfeccionismo 

Autonomia/Requer pouca 
orientação 

 Recusa atividades 
rotineiras e repetitivas 

Grande bagagem de 
informações sobre assuntos 
do seu interesse 

  

Habilidades de 
adaptar/melhorar/modificar 
ideias 

  

Fonte: Adaptado de Martins (2013). 

 

5.2 ANALISANDO COMPORTAMENTOS  

 

Os comportamentos e as características dos alunos foram registrados a 

partir do desenvolvimento das atividades propostas em cada oficina. A 

apresentação e a análise dos comportamentos seguem de acordo com a 

formação das duplas na etapa final do projeto para a criação do produto final: 

modelo próprio de caleidoscópio.  
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Os comportamentos observados em cada aluno serão relacionados com os 

comportamentos e características de AH/SD destacados no Quadro 4 para que, 

posteriormente, se verifique a presença de momentos de intersecção entre 

comportamentos representativos dos três anéis de Renzulli e, assim, se confirme 

a presença de comportamentos de superdotação.   

 

5.2.1 Kelvin e Marcos 

 

Uma das duplas que se formou em nosso Pool de talentos foi composta por 

Kelvin e Marcos. Essa foi a única dupla que se manteve em todas as oficinas. A 

afinidade entre eles provavelmente se deva ao fato de serem colegas de classe, 

oriundos da turma de Mecatrônica. Eles possuem também outras características 

em comum: ambos são da mesma faixa etária, com 17 anos de idade; 

frequentaram o Ensino Fundamental em escolas particulares e suas mães 

possuem bom nível de escolaridade, a de Kelvin é graduada e a de Marcos 

possui Pós-graduação.  

Marcos possui facilidade de acesso a computador com internet em casa e, 

nas horas vagas, gosta de cozinhar, jogar online a assistir séries. Foi aluno 

premiado na OBMEP 2016, recebendo medalha de Menção Honrosa. Dentre as 

áreas em que se autonomeou com habilidade especial, estão Matemática, 

Ciências, Teatro e Criatividade, sendo justificadas por “[...] sempre fui líder em 

grupos e tento sempre fazer as coisas com bastante criatividade”.  

Kelvin também possui computador com internet em casa e gosta de jogos 

online, tocar violão e jogar bola. Como áreas de destaque com alguma habilidade 

especial assinalou Habilidade Intelectual Geral, Matemática, Ciências, Artes, 

Música, Liderança e Redação e explicou “A partir dos conhecimentos gerais 

costumo me dar bem em provas, sou bom em Artes e toco diversos 

instrumentos”. 

Analisando as características pessoais de Kelvin, é possível destacar que, 

durante as atividades, ele sempre foi bastante ativo, curioso e participativo. 

Praticamente não parava quieto, sempre atento e observador a tudo a sua volta. 

Pérez (2004) apresenta uma tabela com as características da pessoa criativa, 

segundo a opinião de diversos autores, e destaca a curiosidade como uma 
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característica da superdotação apontada por autores como Renzulli, Torrance, 

Sternberg e Wechsler, entre outros.  

Kelvin normalmente não tinha paciência para ouvir as explicações da 

pesquisadora e ficar parado sem fazer nada. Sempre procurava algo para se 

distrair, mexer e interagir com os colegas. Mesmo sem dedicar muita atenção às 

explicações, compreendia rapidamente as noções matemáticas que estavam 

sendo trabalhadas e participava ativamente da discussão dos resultados, 

argumentando e justificando suas respostas. Com rapidez, terminava as 

atividades sem dificuldades e sempre apresentava contribuições significativas, 

atento a pequenos detalhes. Por exemplo, na frase AMOR A ROMA ele percebe 

que não há simetria porque como ele mesmo justifica “o R não pode ser 

espelhado”. Segundo Sabatella (2005), ao definir traços comuns que podem 

indicar alto potencial, destaca que o alto nível de pensamento é definido pela 

facilidade e rapidez para processar o pensamento, habilidade de raciocínio com a 

utilização da lógica e percepção de soluções óbvias.    

Em outra situação, ao analisar exemplos de simetria na sala, concordou 

com o colega quando este apontou a presença de dois eixos de simetria no mural 

retangular fixado na parede da sala, mas quando o colega sugere um eixo de 

simetria na diagonal, Kelvin gesticula negativamente e explica para o colega ao 

lado: “Não, porque não é um quadrado”. 

A facilidade e rapidez para processar a informação são destacadas como 

características de superdotação, segundo Perez (2004) e vários autores como 

Renzulli, Novaes, Alencar e Fleith e outros que também sustentam nossa 

pesquisa. Em relação à aprendizagem dos alunos com AH/SD, Viana (2003), 

citado por Araújo (2011), exemplifica a facilidade de aprender – na área do saber 

ou do fazer em que as AH/SD se manifestam – em função de capacidades 

cognitivas desenvolvidas, como o pensamento, a memória e a atenção.  

Outra característica apontada por Pérez (2004) é a sensibilidade à 

necessidade dos outros. Kelvin ajudava os colegas a identificar suas falhas, o que 

pode ser observado já na primeira atividade na qual tiveram de identificar os eixos 

de simetrias nas imagens ligadas ao tema Star Wars.      

Por meio dessa e de outras intervenções, foi possível observar que na 

Oficina 1, Kelvin demonstrou indícios de habilidades lógico-matemáticas e 
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habilidades lógico-dedutivas ao compreender a noção de Simetria e aplicar esses 

conceitos em outros exemplos que foram discutidos durante as atividades 

propostas. Sua habilidade para se apropriar da informação com facilidade, lhe 

permite convertê-la em conhecimento que aplica às situações a sua volta. Por 

exemplo, quando passou a identificar exemplos de simetrias na sala de aula como 

no quadro, nas janelas, no seu corpo, entre outros.  

Figura 26 – Analisando as simetrias 

 
         Fonte: Grupo de pesquisa 
 
Quanto a Marcos, mesmo com seu jeito mais calado e tranquilo, mostrou-

se confiante e seguro de suas respostas, destacando-se em suas contribuições 

nas discussões dos resultados (Figura 29).  

 
                                              

 Fonte: Grupo de pesquisa. 
 

Nesta oficina, as imagens ligadas ao tema dos Star Wars aproximaram o 

conteúdo matemático ao lazer desses adolescentes, tornando a atividade mais 

Figura 2 – Participação de Marcos nas discussões dos resultados 



144 
 

atrativa e diferente das atividades normalmente trabalhadas na sala de aula 

regular (PÉREZ, 2014). A manipulação das figuras também facilitou o 

entrosamento do grupo e a discussão de ideias. 

A exibição do filme, que contou a história dos caleidoscópios e apresentou 

um modelo de construção, aproximou os alunos de um tema diferente, não 

contemplado no currículo regular. Kelvin e Marcos mostraram-se curiosos, pois, 

como afirmaram, não conheciam e nunca tiveram a oportunidade de manipular 

um caleidoscópio.   

Quando na Oficina 2 trabalhamos as Isometrias, utilizando o software 

GeoGebra, ambos, Kelvin e Marcos, demonstraram muita habilidade com 

tecnologias. Começaram a trabalhar com o GeoGebra sem precisar de instruções 

ou orientações. Rapidamente descobriam as ferramentas e as possibilidades que 

o software oferecia. Foi possível destacar a receptividade à novidade uma vez 

que ambos não conheciam o software GeoGebra, mas logo se mostraram 

motivados para as tarefas. 

Kelvin trabalhava com muita autonomia e seguia fazendo as atividades 

propostas na apostila, sempre à frente do ritmo da turma, sem precisar de muita 

orientação ou explicação.  Segundo Viana (2003), citado por Araújo (2011), outra 

característica relativa à aprendizagem dos alunos com AH/SD é a rapidez e a 

presença de condutas independentes, às quais exigem uma interferência mínima 

de outros sujeitos. A natureza do processo de aprendizagem de Kelvin sinaliza 

presença marcante da autonomia. Ainda em Alencar e Fleith (2001), vemos 

autores como Tutle e Becker e Torrance, que destacam entre as características 

de indivíduos com AH/SD: paixão por aprender; reação positiva a elementos 

estranhos e novos (como, neste caso, o GeoGebra) e habilidade para processar 

informação rapidamente, sendo estas observadas em Kelvin na Oficina 2.    

Essa oficina, ao trabalhar com recursos tecnológicos, envolveu bastante os 

alunos, revelando no dois a motivação intrínseca para a realização das atividades 

propostas. Kelvin logo “quebrou o protocolo” e não quis utilizar a imagem proposta 

na atividade. Buscou na internet outra imagem e começou as transformações.  

Como demonstrou muita habilidade com o software, logo terminou as 

transformações sugeridas e começou a extravasar, fazendo diferentes 

transformações e usando outros ângulos para as transformações de rotação. 
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Essa atividade prendeu sua atenção, pois ele explorou ao máximo o software, 

buscando diferentes recursos para incrementar suas transformações por meio de 

diferentes ângulos, movimentando as figuras, variando tamanhos etc. Enquanto 

os demais colegas seguiam basicamente as transformações sugeridas a partir 

dos exemplos e imagens da pesquisadora, Kelvin estava compondo mosaicos a 

partir de imagens por ele selecionadas, como ele justifica “... escolhi os fractais4 

porque gosto dessas imagens”.  

Kelvin escolheu a imagem de um fractal, selecionou parte dessa imagem e 

aplicou rotações que formaram um novo fractal (o seu próprio fractal) e, em 

seguida, esta imagem foi refletida em relação ao eixo das ordenadas (Figura 30). 

 

Figura 28 – Fractal selecionado/ rotações formando novo fractal/ reflexão do fractal 

 
   Fonte: Grupo de pesquisa. 

 

Essas características são representativas de AH/SD segundo Ourofino e 

Guimarães (2007) quando descrevem esses indivíduos com atitudes não 

conformistas diante das imposições, apresentando sempre habilidades de 

adaptar, melhorar ou modificar ideias, buscando produzir respostas incomuns, 

únicas ou inteligentes. Aspectos que demonstram sua criatividade são as 

habilidades de brincar e manipular ideias para buscar diferentes soluções. Seu 

trabalho, diferente da ideia proposta, foi criativo e chamou a atenção de todos os 

colegas e da pesquisadora. A criatividade, segundo Pérez (2004) e Araújo (2011), 

é uma característica presente na lista de muitos estudiosos da área das AH/SD. 

                                            
4 A palavra fractal vem do latim fractus, que significa fragmentado, fracionado, rugoso, irregular. 
Mais ainda, “frac” dá a ideia de fração (parte) e “tal” lembra total. Os objetos fractais denotam 
formas geométricas elementares que, ao se replicarem indefinidamente, ensejam figuras com 
padrões de grande beleza, preservando, em cada uma de suas partes, as características do todo, 
ressaltando-se a rugosidade e a não linearidade (TORRES, 2017). 
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Nas produções de Kelvin, fica claro o domínio das transformações geométricas no 

plano (Figura 31).  

Marcos, também apresentou um bom desempenho na realização das 

atividades no GeoGebra, destacando-se pela agilidade com que realizava as 

tarefas. Essa característica é mencionada em Pérez (2004) como habilidade para 

processar informações e produzir conhecimentos. Por sua característica de aluno 

obediente e muito educado, seguiu as orientações e utilizou a mesma imagem 

proposta. Também surpreendeu com suas transformações geométricas, indo 

além daquelas sugeridas na atividade, característica definida em Araújo (2011) 

como concentração prolongada numa atividade de interesse. Apresentou 

composições bastante criativas e originais, diferentes da ideia inicialmente 

proposta, explorando diferentes ângulos de rotação e buscando definir traços 

tridimensionais em suas imagens. As rotações foram demonstradas por Marcos 

em diferentes ângulos para completar uma circunferência. Assim, ele descreve a 

atividade afirmando “[...]usei ângulos de 25º , 30º, 20º e depois 45º, fazendo tipo 

um efeito de profundidade” (Figura 31). 

 
Figura 29 – Rotação com as imagens dos Star Wars 

 
Fonte: Grupo de pesquisa. 

 

Marcos também representou as outras isometrias trabalhadas, ocupando 

todo o espaço da tela do computador, mostrando, assim, habilidade viso-espacial 
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(GARDNER, 1994). Utilizou ambas as imagens dos Star Wars sugeridas para 

fazer a translação, reflexão e a translação refletida (Figura 32).  

 

Figura 30 – Diversas isometrias com imagens Star Wars 

 
      Fonte: Grupo de pesquisa 

 

O uso das tecnologias como recurso didático, nessa oficina, foi um 

diferencial, pois possibilitou o desenvolvimento de processos de pensamento e 

estimulou novos interesses (PÉREZ, 2014). Confirmamos o que Chagas (2008) 

destacou, apontando os recursos tecnológicos como grandes aliados ao serem 

utilizados também como recursos didáticos. A dupla mostrou-se muito envolvida e 

realizou as atividades propostas sem nenhuma dificuldade, mesmo sendo um 

software matemático que ambos não conheciam. Dessa forma, contribuímos para 

proporcionar o desenvolvimento de habilidades com tecnologias e estas, por sua 

vez, permitiram o desenvolvimento de habilidades lógico-matemáticas e 

habilidades perceptivo-espaciais.  

Marcos, que já havia trabalhado com esse tipo de atividade no Ensino 

Fundamental e também no Ensino Médio, não apresentou dificuldades, apenas 

alguns erros na construção do pentágono. Seguia calado realizando todas as 

construções propostas pela pesquisadora no quadro - triângulos, quadriláteros, 

polígonos regulares a estrelados; porém, com o passar do tempo, começou a 

mostrar-se entediado. Outros alunos também demonstraram esse 

comportamento, o que sugere que a atividade tenha se tornado maçante, talvez 

devido ao grande número de construções geométricas sem tarefas para “quebrar” 

a sequência. Em Ourofino e Guimarães (2007) são apontadas como 
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características de AH/SD a recusa quando são propostas atividades rotineiras e 

repetitivas.  

A Oficina 4, Caleidoscópio Diédrico, caracterizava-se como uma atividade 

exploratória segundo o modelo Triádico de Enriquecimento de Renzulli, pois 

visava aprofundar os conhecimentos trabalhados nas oficinas anteriores. 

Concordamos com Pérez (2014) quanto à importância de o aluno assumir o papel 

de investigador e pesquisador no processo de aprendizagem. Naquele momento, 

os alunos investigaram e experimentaram diferentes ângulos de abertura do 

caleidoscópio para formar polígonos. 

Kelvin, devido a sua ausência na oficina anterior, preferiu não participar. A 

pesquisadora solicitou que Kelvin se sentasse com Marcos que fazia dupla com 

outro colega. No entanto, Kelvin preferiu não receber ajuda e orientação de seu 

colega, demonstrando resistência para realizar a atividade.  

 

Kelvin: – Tem problema se eu não fizer?  
Pesquisadora: – Aqui você não é obrigado a nada.  
 

E assim o assunto se deu por encerrado. Kelvin permaneceu na sala até o 

final da oficina, mas preferiu não participar da atividade. Comportamentos como 

os de Kelvin revelam características de AH/SD, conforme destacadas em 

Ourofino e Guimarães (2007): requerem pouca orientação dos professores e 

colegas, agindo de forma independente e autoconfiante.  

Cada dupla recebeu um caleidoscópio diédrico, também chamado livro de 

espelhos, canudos de plástico e um transferidor. A atividade consistia em utilizar o 

caleidoscópio sobre o transferidor e, com diferentes ângulos de abertura e a ajuda 

dos canudos, obter o maior número possível de polígonos.  

Marcos mostrou-se muito envolvido com essa oficina. Trocando ideias com 

o colega, discutia estratégias diferentes e criativas para encontrar o maior número 

possível de polígonos. Permaneceu interessado e motivado até o final, não 

desistindo até o último momento em que a atividade foi encerrada para que 

pudesse ser iniciada a discussão dos resultados (Figura 33). Dentre outras 

características de superdotação evidenciadas nessa oficina, é possível destacar o 

que Araújo (2011) chama de “intensa concentração e longos períodos de atenção 

em áreas de interesse”. Marcos demonstrou muita persistência e um 
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comportamento dirigido a metas, focado em se destacar diante das demais 

duplas. 

 

Figura 31 – Caleidoscópio diédrico para encontrar polígonos 

        Fonte: Grupo de pesquisa. 

 

Os objetivos da oficina foram alcançados com êxito, pois os alunos 

participantes exploraram diferentes figuras geométricas planas e desenvolveram 

habilidades lógico-matemáticas, habilidades lógico-dedutivas, habilidades viso-

espaciais e habilidades manuais. Apesar de não estar especificamente 

relacionada a esta oficina, a habilidade geral de comunicação e expressão 

também foi estimulada quando as duplas tiveram que apresentar seus resultados. 

Marcos mostrou-se um pouco tímido, porém demonstrou habilidade de interação, 

comunicação e expressão, pois se relacionou muito bem no grupo e, em seguida, 

apresentou os resultados encontrados.  

A proposta da Oficina 5, foi a composição de mosaicos, utilizando aquele 

mesmo caleidoscópio diédrico e recortes de papel cartão. O trabalho foi realizado 

em duplas, sendo que cada dupla montou o seu mosaico, fez o registro 

fotográfico e enviou por e-mail ou WhatsApp para outra dupla escolhida que foi 

desafiada a representar o mosaico recebido no software GeoGebra.  

A atividade foi desenvolvida com muita empolgação e dedicação. Os 

alunos despertaram um espírito de competitividade e mostraram-se bastante 

motivados para elaborar um bom trabalho – como eles qualificaram “bem difícil” – 

para desafiar a outra dupla. Foi uma atividade que os divertiu e os envolveu.  

Kelvin e Marcos novamente trabalharam juntos nessa oficina. Cada um 

criou o seu mosaico e, posteriormente, um deles seria escolhido para desafiar 
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outra dupla. A independência, individualidade e a confiança em si mesmo são 

apontadas por Araújo (2011) como características de superdotação.  

Kelvin provou nessa oficina que quando a atividade lhe interessa ele 

permanece focado e consegue dedicar longos períodos de atenção e 

concentração em áreas de seu interesse (ARAUJO, 2011). Após uma pesquisa na 

internet, optou por representar no mosaico o escudo do Capitão América (Figura 

34). Foram necessários conhecimentos matemáticos, anteriormente trabalhados, 

como: a identificação da estrela de cinco pontas e o ângulo correto de abertura do 

caleidoscópio, equivalente a 72º, para dividir a circunferência em cinco partes 

iguais. 

Fonte: Grupo de pesquisa. 

 

O mosaico que Kelvin produziu apresenta características de habilidade 

estética e tendência ao perfeccionismo, pois ele demonstrou preocupação com os 

mínimos detalhes. Marcos, igualmente comprometido e envolvido com a 

atividade, mostrou-se motivado até o final. Ele conseguiu mostrar mais 

originalidade em seu mosaico, fazendo suas composições (Figura 35). 

Destacamos, nessa atividade, seu pensamento criativo/produtivo, evidenciando 

originalidade, imaginação, sensibilidade, fluência e flexibilidade de ideais como 

algumas características de AH/SD (BRASIL, 1995).   

 

 

 

Figura 7 – Mosaico do escudo do Capitão América criado por Kelvin 
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Figura 33 – Mosaico construído por Marcos 

 

Fonte: Grupo de pesquisa. 

 

O mosaico de Marcos foi elaborado para que a imagem fosse refletida seis 

vezes, exigindo dele, para tanto, um conhecimento de que o ângulo de abertura 

do caleidoscópio seria de 60º. Ambos os trabalhos ficaram muito interessantes 

pela dificuldade exigida para a composição dos mosaicos. 

Na segunda etapa da oficina, mesmo que Kelvin precisasse sair mais cedo, 

Marcos não desanimou, encarou o desafio da outra dupla (Figura 36) e no 

GeoGebra partiu para a construção do mosaico. Mostrou-se determinado e 

focado, e conseguiu se destacar por ser o único aluno do Pool de Talentos a 

conseguir representar no GeoGebra o mosaico proposto pela outra dupla (Figura 

37). Revelou, assim, habilidade com o uso do software e habilidades lógico-

matemáticas ao conseguir representar as transformações geométricas 

trabalhadas. 
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No trabalho de Marcos no GeoGebra, podemos observar que representou 

os polígonos no primeiro quadrante: 3 octógonos, 8 triângulos e 4 quadrados e, a 

seguir, explorou as transformações geométricas trabalhadas. 

Na Oficina 6, tivemos o primeiro contato e a construção de um 

caleidoscópio fechado. Pelo fato de os caleidoscópios se tratarem de um tema 

pouco comum no ambiente escolar, consideramos importante a construção de um 

modelo, a título de exemplo e também motivacional, no intuito de despertar o 

interesse para a etapa final do projeto, que seria a construção de um modelo 

próprio de caleidoscópio, bem como para desenvolver habilidades artísticas e 

manuais. 

Escolhemos o modelo de caleidoscópio diédrico triplo e, assim, todos os 

alunos o confeccionaram. Foi possível observar que eles preferem atividades 

práticas e todos os presentes conseguiram concluir a construção do caleidoscópio 

e se interessaram pela atividade. Marcos apresentou características de AH/SD ao 

demonstrar senso de humor e fazer brincadeiras com os colegas. Segundo 

Ourofino e Guimarães (2007), o senso de humor é uma das características que 

revela a criatividade. Ele mostrou-se envolvido com a atividade, porém 

apresentou algumas dificuldades para colar os espelhos, dificuldade essa que foi 

sanada com a ajuda da pesquisadora. Kelvin faltou a esta oficina. 

Na Oficina 7, quando passamos as orientações para a etapa final do 

projeto, Kelvin e Marcos “brilharam os olhos”. Logo trocaram ideias entre si, 

Figura 9 – Mosaico representado no 
GeoGebra 

Fonte: Grupo de pesquisa. Fonte: Grupo de pesquisa. 

Figura 10 – Mosaico proposto no desafio 



153 
 

pesquisaram na internet e decidiram ali mesmo o modelo a ser construído e já 

solicitaram o material necessário. O projeto seria um caleidoscópio no formato de 

um prisma pentagonal com dois lasers de pilha. Mostraram-se muito motivados e 

ansiosos para darem início ao trabalho. Das características de AH/SD observadas 

na dupla, segundo Pérez (2004), cabe destacar: a receptividade para a novidade, 

a abertura a novas ideias e experiências, a motivação e gosto pelo desafio. 

As etapas seguintes do projeto, Oficinas 8 e 9, foram destinadas à 

construção do modelo próprio de caleidoscópio. Como Kelvin e Marcos já haviam 

recebido da pesquisadora o material solicitado, deram início aos trabalhos. Kelvin, 

sempre muito ativo, tomava a frente das ações, dando as ideias iniciais e 

atribuindo tarefas a Marcos. Sempre confiava mais em suas próprias ideias e não 

reagia muito bem ao ser contrariado. Mostrou-se muito atento a tudo em sua 

volta, sabendo aproveitar bem as oportunidades e materiais que estavam ao seu 

alcance. Já deu provas de que, quando se interessa pela atividade, encara o 

desafio e dá o máximo de si, e não foi diferente nessa última etapa do projeto. É 

possível observar em Kelvin a característica de liderança, confiança em suas 

próprias ideias, motivação e a facilidade de lidar com a diversidade de meios e 

estratégias para a resolução das tarefas. A autoconfiança e a tendência a dirigir 

as atividades quando está envolvido com outras pessoas revelam o senso de 

liderança (OUROFINO; GUIMARÃES, 2007).  

Sempre muito dedicado e preocupado em fazer o melhor possível, Kelvin 

almejava alcançar a perfeição. Apontado por Araújo (2011) como característica 

socioemocional, o perfeccionismo é a sensibilidade excessiva à crítica, podendo 

desencorajar ou até mesmo deprimir o indivíduo quando o resultado pretendido 

não é alcançado. Trata-se do pensamento crítico com altas expectativas. Kelvin 

questionou o colega em relação à formação do prisma pentagonal com os 

espelhos. 

Kelvin: – Ficou perfeito? 
 

Logo após, não confiando na resposta, foi conferir pessoalmente tomando 

o caleidoscópio da mão do colega para terminar a colagem dos espelhos. 

Naquele momento, ficou zangado, pois não estava saindo de acordo com o 

esperado e Marcos estava tendo dificuldades para colar os espelhos e montar o 

prisma pentagonal. 



154 
 

Kelvin e Marcos já estavam na terceira tentativa de montagem do prisma 

pentagonal, mas sempre achavam que a formação do pentágono não estava boa. 

Começaram a trocar ideias e pensaram novamente em melhorar. Marcos 

começou a perder a paciência porque a colagem dos espelhos não estava ficando 

de acordo com o esperado. 

Kelvin: – [...] tu tá nervoso? (Risos).  
Marcos: – Não, não, me dá.  
 

 E assim desmancham para iniciar uma nova tentativa. 

Kelvin: E nós vamos fazer a quarta vez? Se não deu certo até 
agora porque tu achas que agora vai dar? Nós vamos começar do 
zero?  
Marcos: Porque eu vou mudar ué, vou mudar o material. Tem que 
mudar, é assim que faz o negócio dar certo. 

E continua: 

Marcos: – Eu vou começar do zero. Tá feio maluco! 
Kelvin: – Eu sei.  
Marcos: – Então vamos começar do zero, dá tempo sim. 
 

Neste momento, a pesquisadora se aproxima. Tendo presenciado as 

diversas tentativas e o clima tenso que estava se formando, decidiu ajudar na 

colagem dos espelhos para dar continuidade à construção do produto e para a 

dupla não perder a motivação. E, assim, o trabalho seguiu para uma nova etapa, 

com novos ânimos (Figura 38). 

 

       Fonte: Grupo de pesquisa. 

 

Marcos apresentava criatividade e estratégias inteligentes para aperfeiçoar 

o produto. Igualmente envolvido e comprometido com a construção do 

Figura 11 – Envolvimento e dedicação da dupla Kelvin e Marcos 
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caleidoscópio, ele realizou vários testes visando melhorias. Demonstrou também 

muita sensibilidade aos detalhes e senso estético, o que o levou a desmanchar e 

refazer inúmeras vezes o caleidoscópio tentando melhorar o acabamento, 

demonstrando, assim, persistência ante as dificuldades inesperadas.  

Nas últimas oficinas, momentos de finalização do produto, o envolvimento 

com a atividade e a empolgação pareceram aumentar ainda mais, uma vez que 

estava chegando o momento da culminância do projeto (Figura 39). Os trabalhos 

começam a ficar prontos, as duplas “espiavam” o trabalho da dupla ao lado e 

acreditavam que poderiam melhorar ainda mais seu produto. 

                               Fonte: Grupo de pesquisa. 

 

A Oficina 10 foi marcada com sucesso pela culminância do projeto. Todos 

estavam ansiosos para conhecer os trabalhos dos colegas bem como orgulhosos 

por poder convidar pais/responsáveis, amigos e colegas para prestigiarem seus 

trabalhos. Recebemos também os avaliadores do produto final, a psicóloga Leny 

e o professor das oficinas de Física, ambos integrantes do grupo de pesquisa do 

IFTO.  

Kelvin e Marcos fizeram uma belíssima apresentação. Ficou claro o 

comprometimento e a dedicação em cada etapa da construção do produto, 

mostrando que encararam como um desafio a construção de um modelo próprio 

de caleidoscópio. Usaram de muita criatividade para surpreender o público com a 

apresentação. Kelvin, como sempre tomando a frente, iniciou a apresentação 

tornando o ambiente alegre e descontraído, interagindo com o público. Marcos 

Figura 12 – Fase de finalização do caleidoscópio 
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não ficou atrás, participando de forma ativa da apresentação. Foram bastante 

comunicativos e Kelvin demonstrou maior habilidade de expressão. Eles usaram 

argumentos bons para justificar o modelo de caleidoscópio apresentado e se 

mostraram muito seguros e confiantes quanto à qualidade do produto que estava 

sendo apresentado. Falaram do material empregado na construção, da utilização 

do produto e do público alvo que visavam atingir. Preocuparam-se em mostrar 

cada detalhe pensado na construção, não somente do produto como também da 

embalagem. De acordo com Araújo (2011), ficaram evidentes as características 

de AH/SD: motivação intrínseca, criatividade, senso de humor desenvolvido, 

habilidade de expressão, discurso justificado das estratégias usadas, flexibilidade 

de procedimentos e mudança quando necessário, perfeccionismo, entre outras. 

A criatividade também pode ser percebida na estética do acabamento, e no 

nome escolhido, “Estrelas do Além”, que foi justificado de forma muito criativa: 

“estrelas” no plural por serem dois os lasers utilizados e “do além” para 

representar as múltiplas imagens refletidas que dão ideia de infinitude. 

Apresentaram um excelente produto e conseguiram surpreender o público. 

O caleidoscópio “Estrelas do Além” (Figura 40), tratava-se de um 

caleidoscópio no formato de um prisma pentagonal, composto por cinco espelhos 

medindo 5 cm x 20 cm e dois lasers, todo encapado em papel cartão. As luzes 

dos lasers, em diferentes tonalidades, permitiam ao usuário a manipulação e 

direcionamento das luzes, formando as mais diversas composições. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Grupo de pesquisa 
 

Figura 13 – Caleidoscópio Estrelas do Além 
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No relatório, os alunos conseguiram expressar de forma clara o objetivo e a 

ideia inicial do projeto que também não sofreu grandes alterações. Especificaram 

o material utilizado, as etapas do projeto, bem como o público alvo ao qual se 

destinava a construção do respectivo caleidoscópio. A maior dificuldade relatada 

pela dupla foi a colagem dos espelhos e sugeriram como melhoria um melhor 

acabamento nas arestas do prisma. Percebe-se, assim, um senso estético 

bastante desenvolvido.  

 

 

5.2.1.1 Comportamentos de Kelvin 

 

A postura de Kelvin, durante as oficinas, nos permitiu observar alguns 

comportamentos relacionados às características de superdotação de acordo com 

o Quadro 4. Estes comportamentos serão destacados em cada um dos anéis aos 

quais podem ser associados, de acordo com os diagramas a seguir (Figura 41).  
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Dentre os comportamentos apresentados por Kelvin, é possível destacar 

que, em alguns momentos, algumas atividades permitiram a intersecção de 

comportamentos relativos às três características necessárias para a condição de 

superdotação. Na Oficina 2, quando trabalhamos as transformações geométricas 

do plano no  software GeoGebra, foi possível observarmos em Kelvin a 

intersecção de alguns comportamentos de superdotação que serão destacados 

no diagrama a seguir (Figura 42): 

 

Figura 14 – Comportamentos de Kelvin 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Figura 40 – Comportamentos de superdotação de Kelvin – Oficina 2: Simetrias 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Nessa oficina, os comportamentos de Kelvin revelaram que ele é uma 

pessoa receptiva às novidades. O novo não lhe assusta ou causa estranheza, 

mas, sim, se apresenta como um desafio. Foi desta forma que Kelvin reagiu frente 

ao software GeoGebra, com o qual não havia tido contato anteriormente. Ele 

demonstrou também que dedica longos períodos de atenção e concentração em 

áreas que sejam do seu interesse, apresentando uma motivação intrínseca para a 

realização das tarefas, como aconteceu com as atividades no GeoGebra. Porém, 

não tem paciência para lidar com atividades que sejam repetitivas ou rotineiras, 

como o caso da segunda imagem relativa ao tema Star Wars, que ele preferiu 

substituir por uma imagem nova (um fractal), com uma ideia diferente da 

proposta. Ele prefere associar os conhecimentos a novas ideias, pensando 



160 
 

sempre em adaptar e modificar a proposta inicial. A autonomia e a habilidade com 

tecnologias e softwares foram perceptíveis, uma vez que, sem muita ajuda ou 

orientação, ele foi descobrindo as ferramentas do GeoGebra.  

Outro momento, no decorrer do programa de enriquecimento, que mereceu 

destaque em relação aos comportamentos e características observados em 

Kelvin foi na etapa final do projeto, que compreende o período destinado à 

elaboração do produto final, das Oficinas 7 a 10. Estes comportamentos e 

características serão apesentados no diagrama a seguir (Figura 43).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



161 
 

 Receptividade à 
novidade; 

 Intensa concentração e 
longos períodos de 
atenção; em área de 
seu interesse; 

 Persistência/ Dedicação/ 
Perseverança; 

 Motivação intrínseca; 
 Pensamento crítico com 

altas expectativas; 
 Diversidade de meios e 

estratégias; 
 Senso 

estético/Tendência ao 
perfeccionismo; 

 Originalidade; 
 Associação de 

conhecimentos 
existentes e novas 
ideias; 

 Habilidade de adaptar/ 
melhorar/ modificar 
ideias; 

 Habilidade de interação, 
comunicação e 
expressão; 

 Habilidade com o uso de 
tecnologias e softwares; 

 Autonomia/Requer 
pouca orientação; 

 Liderança; 
 Competitividade. 

 

Figura 41 - Comportamentos de superdotação de Kelvin – Oficinas 7 a 10: 

Produto Final  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Grupo de pesquisa. 

 

Nesta etapa do programa de enriquecimento, novamente observamos a 

intersecção de comportamentos e características relativos aos anéis de Renzulli. 

Kelvin demonstrou capacidade elevada para associar ideias e conhecimentos e, 

assim, sugeriu a ideia do caleidoscópio a ser construído e coordenou os trabalhos 
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com espírito de liderança, delegando tarefas ao colega. Durante a construção do 

caleidoscópio, demonstrou-se realmente envolvido e preocupado com o projeto. 

Com dedicação, persistência e perseverança junto a um senso estético 

desenvolvido e tendendo ao perfeccionismo, refez por inúmeras vezes a colagem 

dos espelhos até alcançar o nível desejado. Na escolha dos materiais para a 

construção do caleidoscópio, ele demonstrou que sabe aproveitar bem a 

diversidade dos meios e materiais à sua volta, sugerindo ao colega a utilização de 

caixas e plásticos que estavam à disposição no ambiente. Em relação à proposta 

para a culminância do projeto, mostrou-se receptivo a novas ideias e se 

entusiasmou com a criação de um modelo próprio de caleidoscópio. Com um 

pensamento crítico bastante presente e uma grande expectativa em relação ao 

projeto, ele se esforçou ao máximo com o trabalho para se destacar dentre os 

demais colegas, revelando também o aspecto relativo à competitividade. 

Os comportamentos manifestados em Kelvin, nesses momentos, o 

destacaram dentre os demais alunos do Pool de Talentos em relação à 

capacidade elevada, ao seu envolvimento com as atividades propostas e à 

criatividade demonstrada. Estas características apresentaram, em alguns 

momentos, a intersecção dos Três Anéis de Renzulli (1986), o que, segundo esse 

autor, sugere comportamentos de superdotação.  

No entanto, destacamos que essas evidências não nos permitem afirmar 

que Kelvin seja um aluno com AH/SD. Os comportamentos de superdotação 

apontados emergiram em alguns momentos e o destacaram dentre os demais 

colegas. 

 

5.2.1.2 Comportamentos de Marcos 

 

Dentre os comportamentos apresentados por Marcos nas oficinas que 

compreendem nosso programa de enriquecimento, foi possível destacarmos 

alguns comportamentos que podem ser associados às características de 

superdotação segundo a Teoria dos Três Anéis de Renzulli. Esses 

comportamentos serão mencionados nos diagramas, a seguir (Figura 44), de 

acordo com cada anel que compreende uma característica exigida para a 

superdotação, segundo Renzulli (1986): 
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Figura 42 – Comportamentos de Marcos 

 
      Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Marcos demonstrou a interação de alguns comportamentos de 

superdotação na Oficina 4, quando exploramos a construção de mosaicos com 

polígonos, utilizando o caleidoscópio diédrico e canudos plásticos. Os mosaicos 

elaborados foram fotografados e as fotos trocadas entre as duplas para que 

fossem reproduzidos  utilizando o software GeoGebra. A interação dos 

comportamentos de Marcos é apresentada no diagrama a seguir (Figura 45). 
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Figura 43 – Comportamentos de superdotação de Marcos – Oficina 5: Mosaicos 
 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O mosaico elaborado por Marcos apresentou uma composição criativa e 

original, a partir dos polígonos trabalhados nas oficinas anteriores. Mostrou-se 

motivado com a atividade e dedicou longos períodos de atenção a essa atividade, 

elaborando e aperfeiçoando seu projeto. É possível percebermos que o 

desempenho de Marcos é melhor quando trabalha sozinho. Ao fazer dupla com 

Kelvin, como aconteceu em todas as atividades propostas em duplas, Marcos 

teve seu desempenho limitado devido às atribuições de Kelvin e ao predomínio 

das ideias deste sobre as de Marcos. Quando na dupla, decidiram que cada um 
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ficava responsável por elaborar um mosaico para que depois um destes fosse 

escolhido, Marcos se sobressaiu por apresentar um mosaico original e criativo.  

Ao ser desafiado com o mosaico de outra dupla, Marcos demonstrou 

habilidades com tecnologias e o software GeoGebra. Desse modo, ele se 

destacou dentre os demais alunos por ser o único a conseguir reproduzir sozinho 

no GeoGebra o mosaico proposto por outra dupla. 

Dentre os diversos comportamentos de Marcos que podem configurar 

indicativos de AH/SD, destacamos na oficina dos mosaicos a intersecção de 

características relativas aos Três Anéis de Renzulli (1986). Os comportamentos 

representam capacidade elevada em determinadas áreas, envolvimento com a 

tarefa e criatividade, fatores que o destacam dos demais colegas e sugerem 

comportamentos de superdotação para este momento.  

 

5.2.2 Rodrigo e Welton  

 

A dupla de Rodrigo e Welton se constituiu apenas na etapa final do projeto, 

para a construção do modelo próprio de caleidoscópio. Eles foram tendo uma 

aproximação maior no decorrer das oficinas, quando, a cada encontro, se 

conheciam melhor, pois eram oriundos de turmas diferentes, sendo Informática e 

Mecatrônica respectivamente. Ingressaram no projeto com 16 anos de idade e 

declararam terem concluído o Ensino Fundamental em escolas particulares e sem 

reprovar em nenhum ano escolar. 

A mãe de Rodrigo possui formação no Ensino Superior e o pai Ensino 

Fundamental Incompleto. Não possui computador com internet em casa e dentre 

as coisas que mais gosta de fazer nas horas vagas destacou, “assistir filme e às 

vezes ler um livro”. No formulário de Autonomeação, a Matemática foi a única 

área destacada com habilidade especial, sendo justificada por “[...] sempre me dar 

bem com a matéria e além de tirar boas notas”. 

Quanto a Welton, sua mãe possui formação no Ensino Superior e o pai 

Ensino Médio. Possui computador com internet em casa e, nas horas vagas, 

gosta de “praticar esportes, assistir filmes ou séries e jogar online”. Outro aspecto 

importante a destacar sobre o perfil de Welton é o fato de ter sido premiado com 

medalha de Menção Honrosa na OBMEP 2015 e 2016, o que não lhe garantiu a 
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participação nos programas de enriquecimento e aperfeiçoamento ofertados pelo 

governo, por meio de bolsas de Iniciação Científica, pois apenas os medalhistas 

de Ouro, Prata e Bronze são convidados. 

Dentre as características pessoais observadas em Rodrigo, podemos 

destacar sua espontaneidade e leveza de espírito para encarar os desafios. A 

descontração e o sorriso são “suas marcas registradas” (Figura 46). 

 

Figura 44 – Características marcantes de Rodrigo: leveza e riso fácil 

 
Fonte: Grupo de pesquisa. 

 

Muito participativo, motivado e falante, ele era sempre um dos primeiros a 

dar sua opinião e contribuir com o seu ponto de vista a partir dos 

questionamentos colocados e dos assuntos que estavam sendo discutidos. Suas 

contribuições, bastante significativas, eram expressas de forma clara e através de 

respostas coerentes. Por exemplo, na Oficina 1, quando da discussão da noção 

de Simetria, ele argumentou:  

Rodrigo: ...eu acredito que simetria seria quando você pega uma 
figura ou um objeto, por exemplo, e você traça uma linha no meio 
dele, pode ser uma linha imaginária, de tal forma que um lado seja 
idêntico ao outro. Por exemplo, o quadro, o armário se tirar a 
maçaneta... (Figura 47) 
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Figura 45 – Discutindo noção de Simetria 

 
    Fonte: Grupo de pesquisa. 

 

As observações e contribuições de Rodrigo podem ser relacionadas com 

algumas características de superdotação, destacadas por alguns autores em 

Ourofino e Guimarães (2007), como, por exemplo: a fluência de ideias e 

habilidades superiores de pensamento para análise, síntese e avaliação, além da 

facilidade de comunicação, expressão e interação. 

Uma das características defendidas por Renzulli (1986) como essenciais à 

condição de superdotação é o envolvimento com a tarefa. Rodrigo mostrava-se, 

na maioria das vezes, bastante motivado e envolvido, apresentando reação 

positiva frente aos desafios propostos a cada nova etapa das oficinas. 

Acompanhava atentamente as explicações e realizava com satisfação as 

atividades propostas (Figuras 48). 

 

Figura 46 – Atenção às explicações e ação de identificar os eixos de simetria na atividade 

  
 
    Fonte: Grupo de pesquisa. 
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Outra característica de superdotação apontada por Pérez (2004) e Araújo 

(2011), segundo teóricos como Gardner, Renzulli e Torrance, é a sensibilidade à 

necessidade dos outros. Como era bastante espontâneo e comunicativo, Rodrigo 

se relacionava muito bem com o grupo e sempre se mostrou prestativo para 

ajudar os colegas frente às dificuldades encontradas (Figuras 49).  

 
Figura 47 – Sensibilidade à necessidade dos outros 

  
     Fonte: Grupo de pesquisa. 

 

Nesta mesma oficina, após uma breve leitura individual da apostila sobre o 

tema das isometrias, os alunos foram convidados para a discussão das 

transformações geométricas que seriam trabalhadas no GeoGebra. Iniciamos 

instigando sobre a compreensão que os alunos tiveram a respeito da translação. 

Rodrigo sempre muito participativo e falante logo se pronuncia: 

 
Rodrigo: – [...] basicamente, translação você simplesmente move 
a figura para um outro ponto do eixo, de modo que ela continue 
sendo a mesma figura. Você apenas desloca ela. 

 

A pesquisadora indaga sobre os parâmetros que deveriam ser aplicados 

para que esta transformação originasse uma nova imagem, porém agora 

deslocada. Kelvin acrescenta:  

 

Kelvin: – Tem que ter sentido e direção. 

 

A pesquisadora questiona a necessidade de outro comando a ser atribuído 

ao software quando, então, Rodrigo acrescenta: 

 

Rodrigo: – Distância. 
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Nessa participação de Rodrigo na discussão sobre a concepção de 

translação, é possível observarmos sua facilidade para processar as informações. 

Viana (2003) (apud Araújo, 2011) relaciona esse comportamento às capacidades 

cognitivas como o pensamento, a memória e a atenção. O autor complementa 

ainda que, nessas condições, o conhecimento é produzido por condutas 

independentes, as quais exigem uma interferência mínima dos outros sujeitos. 

(ARAÚJO, 2011).   

Quando passamos a trabalhar com as transformações geométricas no 

GeoGebra, a pesquisadora inicialmente apresentou o software, destacando suas 

principais funções e ferramentas para, logo em seguida, fazer um exemplo de 

cada transformação geométrica juntamente com a turma. Rodrigo demonstrou 

habilidade com os comandos e não dependia das orientações da pesquisadora. 

Quando questionado quanto ao fato de já conhecer este software matemático 

informou que não, mas estava associando com algumas instruções de outro 

software conhecido, o Winplot, com o qual já havia trabalhado. Este 

comportamento apresentado por Rodrigo é definido por Pérez (2004, p. 48) como 

“[...] uso do conhecimento existente como base para novas ideias”, o que 

caracteriza uma pessoa criativa, segundo autores como Feldmann, Torrance, 

Perkins, entre outros. Em Ourofino e Guimarães (2007), este comportamento é 

destacado como a facilidade para processar as informações e produzir 

conhecimentos.    

Em outro momento dessa oficina, os alunos tiveram a liberdade de utilizar a 

imagem proposta dos Star Wars ou outra imagem de sua escolha para 

trabalharem sozinhos com as transformações geométricas. Rodrigo escolheu uma 

nova imagem da internet e justificou, “para ficar diferente dos outros”. Trabalhou 

com a imagem do personagem de uma marca de refrigerantes e explicou as 

transformações realizadas (Figuras 50): 

 
Rodrigo: – primeiro eu escolhi uma outra imagem, um Dolly, defini 
o tamanho dela, aí eu comecei a girar ele de 11 em 11 graus, até 
formar esse círculo. Daí eu simplesmente refleti a imagem nesse 
ponto. 
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Figura 48 – Atividade das transformações geométricas de Rodrigo 

  

Fonte: Grupo de pesquisa. 

 

A compreensão do exemplo trabalhado anteriormente com a turma lhe 

ofereceu os conhecimentos necessários para rotacionar a imagem de 11 em 11 

graus até fechar uma circunferência. Com essa atividade, Rodrigo demonstrou 

sua preocupação com a originalidade do seu trabalho, buscando outra imagem 

para fazer algo diferente do que os colegas poderiam apresentar. A originalidade 

é destacada em Pérez (2004) como uma característica de superdotação por pelo 

menos nove teóricos pesquisados, dentre eles, Renzulli.  

Na Oficina 3, na qual trabalhamos as construções geométricas com régua 

e compasso, foi possível perceber o envolvimento e o comprometimento de 

Rodrigo com o projeto (Figuras 51). Logo no início da oficina, ele informou à 

pesquisadora que seria aplicada uma prova para a sua turma no horário da oficina 

e, assim, não poderia deixar de fazê-la para não prejudicar sua avaliação nesta 

disciplina. No entanto, informou que ficaria na oficina até o horário da prova e, 

assim que a terminasse, retornaria à oficina, como de fato aconteceu. Com isso, o 

aluno demonstrou seu interesse e a preocupação em não perder nenhuma etapa 

do projeto. O envolvimento com a tarefa é um dos anéis apresentados por 

Renzulli (1986) como uma característica essencial para a condição de 

superdotação. 
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Figura 49 – Construções geométricas de Rodrigo 

       
    Fonte: Grupo de pesquisa. 

 

Na Oficina 4, quando foi apresentado o caleidoscópio diédrico, novidade 

para a maioria da turma, logo Rodrigo ficou muito curioso. Sempre aberto às 

novidades e disposto a realizar as tarefas propostas, ele se animou e começou a 

manipular e descobrir a funcionalidade do caleidoscópio (Figuras 5.25). Para 

Manzano (2009), a alta curiosidade é uma característica que está relacionada à 

motivação e interesse por aprender e pode se converter em desmotivação e 

fracasso escolar quando ausentes o apoio e os estímulos ambientais. 

 
Figura 50 – Rodrigo explorando o caleidoscópio diédrico 

 

Fonte: Grupo de pesquisa 
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Os conhecimentos da oficina anterior, relativa às construções geométricas, 

serviram de aporte para a realização desta atividade. Rodrigo desenvolveu a 

tarefa com facilidade e entusiasmo, explorando diferentes medidas dos ângulos 

na abertura do caleidoscópio diédrico para encontrar os respectivos polígonos. A 

dificuldade estava na busca por polígonos estrelados, mas, uma vez encontrado o 

primeiro, não parou mais e continuou, de modo a registrar o maior número de 

polígonos estrelados e com maior número de pontas. 

À medida que uma dupla anunciava ter encontrado um polígono com certo 

número de pontas, as outras duplas sentiam-se motivadas a buscar também 

polígonos com número de pontas cada vez maior. A dupla de Rodrigo registrou 

um polígono com 12 pontas. Essa motivação representa bem o envolvimento com 

a tarefa, característica necessária para a condição de superdotação, segundo 

Renzulli (1986). 

Rodrigo e Welton formaram dupla para a última etapa do projeto, que foi a 

construção de um modelo próprio de caleidoscópio. Ouviram atentamente as 

orientações e iniciaram as discussões acerca da escolha do modelo. Nas duas 

oficinas seguintes, Rodrigo não compareceu devido à reposição de aulas que 

estavam sendo marcadas pelos professores do ensino regular no horário das 

oficinas para repor aulas não ministradas no período da paralização dos 

servidores. Desta forma, o trabalho da dupla ficou bastante prejudicado e Welton 

praticamente assumiu sozinho o projeto, conduzindo as ações sem haver troca de 

ideias e colaboração do colega. 

Dentre os alunos que compõem o Pool de talentos, Welton se destaca por 

sua maturidade. Sempre muito educado e responsável, chegava atrasado para o 

início de algumas oficinas, mas justificava o atraso por estar trabalhando com o 

pai na gráfica da família. Com um semblante sempre calmo e tranquilo, 

acompanhava atentamente as explicações, porém era de poucas palavras. 

Sempre disposto e comprometido com as atividades propostas, não era de 

brincadeiras e interagia pouco com os colegas (Figuras 53). 
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Figura 51 – Perfil de Welton: seriedade e comprometimento com a tarefa 

  
Fonte: Grupo de pesquisa. 

 

Quando se pronunciava era apenas para dar suas contribuições, que, na 

maioria das vezes, eram assertivas, mas isso acontecia somente quando ninguém 

se manifestava. Suas colocações sempre sábias e pertinentes revelavam uma 

boa base de conhecimentos matemáticos. Quando a pesquisadora utilizou a 

Figura 54 como exemplo para trabalhar os diferentes eixos de simetria, a turma 

logo identifica os eixos de simetria horizontal e vertical, porém Welton ainda 

acrescentou:  

Welton: – pode virar a figura em 180º “. 

E, assim, ao fazer um meio-giro ou uma rotação de 180º fixando o ponto 

médio da figura, temos a simetria central. 

 
Figura 52 – Simetria Central 

 
 
 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A capacidade elevada é apontada por Renzulli (1986) como característica 

indispensável às AH/SD, sendo percebida em Welton nas habilidades específicas 

relacionadas aos conhecimentos matemáticos, quando este se destaca em 

relação aos seus pares do Pool de talentos pela facilidade de processar 

informações. Na oficina que envolvia o caleidoscópio diédrico, em que 

buscávamos encontrar o maior número de polígonos utilizando o transferidor e o 
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compasso com diferentes ângulos de abertura (Figura 55), Welton teve a 

percepção de relacionar a circunferência com o número de lados dos polígonos e, 

assim, passou a dividir os 360º da circunferência pelo número de lados do 

polígono que desejava encontrar.  

Esta relação provavelmente esteja relacionada com a oficina das 

construções geométricas, na qual os polígonos foram construídos a partir de sua 

inscrição na circunferência. Fazia os cálculos mentalmente e utilizava o 

caleidoscópio diédrico e o transferidor apenas para constatar a formação do 

polígono. Enquanto os demais colegas experimentavam diferentes ângulos de 

abertura para testar se formariam polígonos, Welton fazia o caminho inverso. No 

diálogo entre a dupla, é possível acompanhar esse raciocínio: 

 
Marcos: – Você achou de 7 lados? 
Welton: – De 7 não tem como porque dá número quebrado. 
Marcos: – Encontrou o de 15 lados, deu quanto? 
Welton: – 24 graus. 

 
 

Figura 53 – Caleidoscópio e transferidor para encontrar polígonos 

 
   Fonte: Grupo de pesquisa. 

 

Esse procedimento indica um método de generalização para a busca dos 

demais polígonos. A facilidade para fazer generalizações é uma das 

características de superdotação destacadas em Perez (2004) por autores como 

Renzulli, Smith, White, Callahan e Hartman. 

Outros momentos em que sua habilidade matemática é percebida é na 

oficina das transformações geométricas no GeoGebra. Para a translação de uma 

imagem segundo um vetor, Welton é quem demonstra mais habilidades espaciais, 
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conseguindo prever a localização da imagem transladada, informando 

corretamente o comprimento do vetor. É possível constatar que Welton 

compreendeu que as transformações geométricas conservam a distância entre os 

pontos e mantem as mesmas propriedades da imagem antes de ser 

transformada.     

Além de sua facilidade para a compreensão das isometrias trabalhadas 

nessa oficina, também se verificou suas habilidades com as tecnologias da 

informação. A pesquisadora iniciou a oficina apresentando o GeoGebra e as 

principais funções da barra de ferramentas e, logo após, fez um exemplo de todas 

as transformações geométricas.  Welton acompanhava as explicações e, ao 

mesmo tempo, já fazia as transformações geométricas sem dificuldades. A 

atividade proposta foi realizada de forma muito rápida e segura, o que Winner 

(1998) caracteriza como aprendizagem rápida com instrução mínima. 

Quando concluiu as isometrias propostas a partir da imagem dos Star 

Wars, Welton continuou trabalhando com as transformações, mas agora soltando 

sua imaginação e criatividade. Criou um retângulo e a partir deste começou a 

explorar diferentes ângulos de rotação (Figura 56). Mostrou-se envolvido com a 

atividade e continuou focado, dedicando longos períodos de concentração 

direcionados às transformações geométricas no plano.  

  
Figura 54 – Explorando isometrias com diferentes imagens 

 
Fonte: Grupo de pesquisa. 

 
Uma característica de AH/SD apresentada por Tentes (2011, p.73) pode 

ser observada em Welton, “capacidade de planejar, organizar, conceber e 

embelezar uma ideia por meio de acréscimo de detalhes e enriquecimento de 

informações, conferindo a essa nova ideia harmonia e estética”. Na oficina em 
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que foi proposta a criação de um mosaico a partir das figuras geométricas 

trabalhadas e o auxílio do caleidoscópio diédrico, Welton realizou um trabalho 

longo e minucioso na confecção de octógonos, triângulos e quadrados de 

diferentes tamanhos para montar um mosaico criativo e original. Mostrou-se 

detalhista e atento à qualidade estética do trabalho (Figura 57).   

 
Welton: – a gente fez, basicamente, três octógonos, e o espaço de 
fora que completava o octógono maior a gente preencheu com 
triângulos e quadrados para tentar formar um mosaico quadrado. 

 
Figura 55 – Confecção do mosaico 

 
Fonte: Grupo de pesquisa. 

 

O grupo de Welton foi quem melhor explorou os diferentes tipos de 

polígonos trabalhados na oficina das construções geométricas e na oficina em 

que utilizaram o caleidoscópio diédrico para encontrar diferentes tipos de 

polígonos. Como Welton relatou, além de explorar quadrados, triângulos e 

octógonos, a preocupação ainda estava em formar um mosaico quadrado. O 

ângulo de 90º de abertura do caleidoscópio diédrico foi necessário para produzir 

as quatro imagens como o desejado (Figura 57).   

Na realização desta atividade, Welton apresentou comportamento 

cooperativo ao trabalhar com os outros, demonstrando habilidades para discutir 

ideias e se comunicar com colegas com quem não havia trabalhado antes. Adotou 

uma postura tranquila e flexível na tomada de decisões. Como uma característica 

de AH/SD, segundo Ourofino e Guimarães (2007), a liderança foi percebida 

quando passou a dirigir as atividades, demonstrando habilidades de articular 

ideias, organizar e trazer estrutura a atividade proposta. 
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Na etapa final, Welton assumiu a liderança dos trabalhos sendo o autor dos 

projetos.  A dupla de Welton e Rodrigo não teve muitos momentos para discussão 

e troca de ideias, mas apresentou um bom trabalho com o Kit de Caleidoscópios, 

composto de três modelos de caleidoscópios criativos e originais:  

● Caleidoscópio Pentaédrico: no formato de um prisma de base 

pentagonal. 

A originalidade desse modelo se deve ao fato de ter o fundo aberto, 

permitindo ao usuário diferentes imagens refletidas, pois tem a possibilidade de 

explorar o ambiente (Figura 58).  

    

Figura 56 – Caleidoscópio Pentaédrico 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Grupo de pesquisa 

 

● Caleidoscópio Tetraédrico: formato de paralelepípedo reto-retângulo de 

base quadrada com algumas miçangas no fundo. Vem acompanhado de 

diferentes imagens impressas para serem manipuladas junto a este modelo 

(Figura 59).   
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Figura 57 – Caleidoscópio Tetraédrico 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fonte: Grupo de Pesquisa 

 

Ambos os modelos Pentaédrico e Tetraédrico foram apontados com a 

finalidade para a diversão, porém, no projeto, deixam claro que esperam analisar 

os comportamentos dos usuários para eventualmente acrescentar alguma forma 

diferente de utilização, caso ocorra alguma ideia.   

● Caleidoscópio Diédrico: caleidoscópio de duas folhas, semelhante ao 

modelo utilizado nas oficinas anteriores, porém com diferentes dimensões (Figura 

60).  

 

Figura 58 – Caleidoscópio Diédrico 

 

       Fonte: Grupo de pesquisa 
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No projeto elaborado e entregue para a pesquisadora, os alunos 

descrevem a fase de planejamento do produto e justificam a escolha do modelo 

de Caleidoscópio diédrico:  

 
Primeiramente, tínhamos em mente fazer um caleidoscópio que 
fosse usado também para uso didático, infelizmente, a única idéia 
que tivemos foi usar o caleidoscópio diédrico para fazer uma 
demonstração da fórmula: 
N=(360º/X) – 1 onde: 
N = Número de imagens formadas; 
x = Ângulo formado entre os dois espelhos.  
Que relaciona o número de imagens formadas quando dois 
espelhos são associados. Logo após isso, vimos que poderíamos 
adicionar também ao Kit, um transferidor, para que o usuário 
possa escolher o número de imagens que deseja reproduzir, ou 
ainda escolher o ângulo para que veja a quantidade de imagens 
que irão ser formadas. 

 

Outra finalidade de utilização para o Caleidoscópio Diédrico também foi 

especificada no projeto: 

Outro público também importante são professores ou pessoas 
com algum interesse em Física, especificamente na parte de 
reflexão. 
Por experiência própria, ao estudar a matéria de reflexão entre 
dois espelhos planos, tivemos que analisar, com 2 espelhos 
separados, a quantidade de imagens formadas, para que após 
isso fôssemos introduzidos à fórmula que relaciona a quantidade 
de imagens formadas neste caso. A atividade apresentou um 
grande número de erros para graus menores que 45º , já que o 
trabalho manual exigiu muita precisão para 1 pessoa só. 
Neste caso, o nosso caleidoscópio diédrico se encaixaria 
perfeitamente, já que apresenta os dois espelhos com fácil 
manejo, além de um transferidor, que facilitaria muito o processo. 

 

Autores como Ourofino e Guimarães (2007), apoiados em teóricos como 

Tutle e Becker, Torrance, Davis e Rimm, Renzulli, Smith, Callahan e Westberg 

destacam, entre outras coisas, duas características que puderam ser observadas 

no planejamento da dupla Rodrigo e Welton para a utilização do caleidoscópio 

diédrico: a grande bagagem de informações sobre assuntos do seu interesse, no 

caso a fórmula para determinar o número de imagens formadas, bem como a 

habilidade para associar os conhecimentos construídos em outros momentos 

como a reflexão dos espelhos trabalhados na Física para gerar novas ideias na 

construção e utilização do caleidoscópio. 
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Na apresentação, ambos os alunos se expressaram com domínio do 

conteúdo e habilidade para a comunicação e expressão. Apresentaram o Kit de 

Caleidoscópios especificando sua utilização e determinaram um público alvo na 

faixa de 6 a 11 anos como as pessoas que poderiam despertar maior interesse 

pela utilização destes instrumentos (Figura 61). 

 
Figura 59 – Apresentação do produto final Rodrigo e Welton 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 

Fonte: Grupo de pesquisa. 
 

5.2.2.1 Comportamentos de Rodrigo 

 

Dentre os comportamentos apresentados por Rodrigo, buscamos destacar 

aqueles que pudessem estar associados aos comportamentos que esperávamos 

despertar de acordo com o Quadro 4 a partir das habilidades específicas 

estimuladas a cada oficina, bem como relacioná-los às características de 

superdotação segundo a Teoria dos Três Anéis de Renzulli. Os comportamentos 

serão mencionados nos diagramas a seguir (Figura 62), de acordo com cada anel 

que compreende uma característica exigida para a superdotação, segundo 

Renzulli (1986): 
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Figura 60 – Comportamentos de Rodrigo 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Dentre os principais comportamentos de Rodrigo que foram destacados no 

decorrer das oficinas, é possível observarmos momentos com uma intersecção de 

algumas características de cada um dos três anéis, segundo a teoria de Renzulli 

(1986), quando este autor sugere comportamentos de superdotação.  

Na Oficina 2, quando trabalhamos as transformações geométricas do plano 

no GeoGebra, foi possível destacarmos comportamentos de superdotação em 

Rodrigo. Este software matemático lhe era desconhecido, mas como sempre foi 

receptivo às novidades, Rodrigo logo se motivou e se interessou pela atividade. 

Com facilidade e sem muita orientação, foi descobrindo sozinho as ferramentas 
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que o GeoGebra oferecia e associou algumas ideias com o Winplot que já 

conhecia, estabelecendo a relação de associar conhecimentos existentes a novas 

ideias. Com facilidade, compreendeu as transformações geométricas no plano e 

se sensibilizou com as dificuldades do colega ao lado, prestando-lhe ajuda.  Com 

persistência e dedicação, se esforçou para realizar sua atividade com 

originalidade, buscando destacar-se dentre os colegas. Os momentos da 

intersecção destes comportamentos são apresentados no diagrama a seguir 

(Figura 63). 

Figura 61 – Comportamentos de superdotação de Rodrigo – Oficina 2: Transformações 
Geométricas do Plano no GeoGebra 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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5.2.2.2 Comportamentos de Welton  

 

Dentre os principais comportamentos apresentados por Welton, no 

decorrer do programa de enriquecimento, destacamos aqueles que pudessem ser 

associados ao Quadro 4 e aos três anéis de Renzulli, conforme os diagramas a 

seguir (Figura 64). 

 
Figura 62 – Comportamentos de Welton 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Ao analisar os comportamentos de Welton, foi possível destacarmos alguns 

momentos em que houve a intersecção de comportamentos e características 

relativos aos três anéis de Renzulli, o que nos leva a apontar comportamentos de 

superdotação que tenham sido despertados a partir do programa de 

enriquecimento oferecido. Na Oficina 4, o objetivo era que os alunos 

encontrassem o maior número de polígonos com o auxílio de um caleidoscópio 

diédrico, um transferidor e canudos de plástico. Por ser o primeiro contato físico 

com um modelo de caleidoscópio, foi possível perceber que Welton possui uma 

motivação intrínseca e é receptivo a novidades. Mostrou-se comprometido e 

motivado, dedicando intensa concentração para a realização da atividade 

proposta.  Revelou, ainda, habilidades para processar as informações 

rapidamente e produzir conhecimentos, pois logo compreendeu a ideia proposta 

na atividade.  

Suas habilidades lógico-matemáticas foram percebidas junto a uma 

bagagem de informações e conhecimentos na área que foram aplicados nesta 

oficina, quando passou a utilizar uma fórmula matemática que determina o 

número de lados de um polígono a partir do ângulo de abertura do caleidoscópio. 

Como na oficina anterior havíamos trabalhado as construções geométricas a 

partir de polígonos inscritos na circunferência, Welton fazia o caminho inverso dos 

colegas, dividia o ângulo de 360º pelo número de lados do polígono que buscava 

obter para, assim, encontrar o ângulo de abertura do caleidoscópio. Logo após, 

apenas conferia para constatar seus resultados. Conseguiu fazer a associação 

entre conhecimentos existentes e novas ideias, sabendo utilizar os instrumentos 

que estavam sendo oferecidos. Dedicou bastante tempo a essa atividade 

buscando registrar o maior número possível de polígonos encontrados entre 

polígonos regulares, estrelados e a falsa estrela. 

A intersecção destes comportamentos será apresentada no diagrama a 

seguir (Figura 65) 
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Figura 63 – Comportamentos de superdotação de Welton – Oficina 4: Caleidoscópio 
Diédrico 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Na Oficina 5, ao trabalharmos a construção de mosaicos a partir de 

polígonos e com o uso do caleidoscópio diédrico, Welton assumiu a liderança do 

grupo, coordenou as tarefas e realizou a maioria delas. A motivação estava 

presente a cada atividade e ele encarava com muito comprometimento e 

responsabilidade a realização de cada tarefa. Sempre aberto e receptivo às 

novidades, discutiu as ideias no grupo, mostrando flexibilidade e habilidade de 

interação.  
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Welton foi muito persistente nessa atividade e dedicou longos períodos de 

atenção para a criação do mosaico. Preocupou-se com cada detalhe, trabalhou 

dentro da proposta, formando um mosaico quadrangular com octógonos, 

triângulos e quadrados, todos construídos com régua e compasso para garantir 

precisão. Welton buscou adaptar e melhorar ao máximo o trabalho, sendo o 

último grupo a concluir, mas garantiu originalidade e habilidade estética ao 

trabalho. Os comportamentos observados, nessa oficina, são representados no 

diagrama a seguir (Figura 66).  

 
Figura 64 – Comportamentos observados em Welton 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Na etapa final do projeto, na elaboração de um modelo próprio de 

caleidoscópio, Welton novamente assumiu a liderança do grupo, bem como se 

responsabilizou pela autoria do projeto e grande parte da execução. Seu 
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companheiro de grupo faltou em duas oficinas, o que não favoreceu a troca de 

ideias. Assim como nas demais oficinas, Welton demonstrou maturidade e 

responsabilidade com a tarefa. Encarou o desafio e, mesmo sozinho, mostrou-se 

motivado e partiu para a elaboração do projeto. Dedicou longos períodos de 

tempo para a sua elaboração, bem como para a sua execução, mas, com 

persistência, construiu três modelos de caleidoscópios.    

Na descrição da finalidade de utilização dos caleidoscópios, ficou clara a 

habilidade de Welton para processar informações e produzir conhecimentos, bem 

como a associação entre conhecimentos existentes e novas ideias. Ele 

apresentou o caleidoscópio diédrico cujo modelo havia sido trabalhado em sala de 

aula, mas inovou atribuindo outra utilização para o instrumento, destinando-o 

como ferramenta didática para as aulas de Física, ao estudar a reflexão da luz 

com espelhos planos. Outra utilização, apontada por ele, refere-se às aulas de 

Matemática quando sugeriu a utilização do caleidoscópio diédrico juntamente com 

um transferidor para encontrar os polígonos que seriam calculados de acordo com 

o número de lados pela fórmula N=(360º /X)-1. Desta forma, também é possível 

constatar sua bagagem de conhecimento na área das Ciências Exatas e suas 

habilidades lógico-matemáticas. 

Na parte da execução, ele contou com a ajuda do colega e houve 

flexibilidade de ideias para adaptar e melhorar o projeto. Ambos se preocuparam 

em explorar uma diversidade de recursos para garantir a originalidade do trabalho 

e também demonstraram muito cuidado com o acabamento estético.   

Nos modelos de caleidoscópio tetraédrico e pentaédrico, a dupla trabalhou 

com originalidade ao apresentar respectivamente um caleidoscópio aberto, 

permitindo explorar o ambiente, e outro com imagens impressas a serem 

exploradas sob o ângulo de um prisma de base pentagonal. A intersecção destes 

comportamentos está representada no diagrama a seguir (Figura 67). 
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Figura 65 – Comportamentos de superdotação de Welton – Oficinas 7 a 10: Construção 
do modelo próprio de caleidoscópio 

   

     
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

5.2.3 Henry e Wericsson  

 

Os alunos Henry e Wericsson formaram uma dupla apenas na etapa final 

do projeto para a construção do modelo próprio de caleidoscópio. Ambos os 
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alunos se destacaram pela timidez, permanecendo calados na maioria das vezes 

e buscando pouca interação com os colegas.  

Henry iniciou o Ensino Médio Integrado em Informática no IFTO com 15 

anos de idade, tendo frequentado o Ensino Fundamental tanto em escolas 

públicas como privadas. É filho de pais que possuem formação em ensino 

superior, tem computador com acesso à internet em casa e o que mais gosta de 

fazer nas horas vagas é “ficar de boa”. No formulário de autoavaliação sugerido 

por Renzulli como instrumento de identificação de alunos com indicativo de 

AH/SD, destacou que possui habilidade intelectual geral e habilidade em 

Matemática e sua justificativa foi “É inexplicável ou provas” (Figura 68). 

 

Figura 66 – Henry 
 

 
Fonte: Grupo de pesquisa. 

 

Wericsson, com 14 anos de idade, ingressou no Ensino Médio Integrado na 

turma de Agronegócio e sempre frequentou escolas públicas. Os pais possuem 

formação em ensino superior completo, possui computador com acesso à internet 

em casa e nas horas vagas gosta de “Escutar música e jogar no celular”. Se 

autonomeou com habilidade especial apenas em Matemática, justificando: “Por 

que eu gosto e aprendo a fazer uma conta muito rápido” (Figura 69). 
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Figura 67 – Tranquilidade e passividade de Wericsson 

 
Fonte: Grupo de pesquisa 

 

Wericsson, na maioria das vezes, mantinha o mesmo semblante de 

tranquilidade e passividade (Figura 69). Suas contribuições se resumem a gestos 

com a cabeça concordando ou negando algumas situações. 

Ambos os alunos, tanto Henry como Wericsson, são muito tímidos. No 

decorrer das oficinas, quase não se ouvia suas vozes, havendo também poucos 

momentos de interação com os demais colegas. Esta característica de 

superdotação é apresentada por Devis e Rimm (1994, apud OUROFINO; 

GUIMARÃES, 2007) como “Dificuldades nos relacionamentos sociais”. Na etapa 

final, formaram dupla e trabalharam juntos na construção de um modelo próprio 

de caleidoscópio. Naquele momento, Henry assumiu a liderança, coordenou os 

trabalhos e foi o autor da ideia. 

Tanto Henry como Wericsson se envolveram na oficina das Simetrias na 

qual o objetivo era explorar os eixos de simetria a partir de imagens do filme dos 

Star Wars (Figura 70). Dentre os alunos do Pool de talentos, eram eles quem 

mais conheciam os personagens do filme. 
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Figura 68 – Identificando eixos de simetria nas imagens 
   

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Grupo de Pesquisa 

 

Devido à característica da introspecção e a pouca interação ou 

contribuições de ambos, acreditamos que algumas características de 

superdotação possam ter ficado ocultas. Henry até falava um pouco mais, mas 

como sua voz era em baixo tom, muitas vezes, suas respostas eram encobertas 

pelas falas dos colegas.  

Na oficina na qual discutimos os diferentes tipos de simetrias, foi possível 

perceber que Henry tem raciocínio rápido e facilidade para processar 

informações. Enquanto a pesquisadora explica o tipo de simetria cíclica, Henry 

logo arrisca um exemplo: 

 
Henry: – Seria o caso de um quadrado? 

 

Em Ourofino e Guimarães (2007), alguns autores apontam características 

de superdotação que bem representam esta situação: facilidade para entender 

princípios gerais e habilidade para processar informações rapidamente. Outros 

comportamentos de superdotação destacados em Henry são relacionados às 

características apresentadas em Ourofino e Guimarães (2007) por autores como 

Renzulli, Smith, Callahan e Westberg: comportamentos que requerem pouca 

orientação e a autoconfiança. Mostrava-se contrariado quando os colegas 

tentavam lhe explicar uma situação em que seus posicionamentos divergem e, 
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aparentemente, Henry estava equivocado em sua resposta ao analisar eixos de 

simetria em imagens propostas (Figura 71).  

 
Figura 69 – Henry analisa eixos de simetria com a ajude dos colegas 

 
Fonte: Grupo de pesquisa. 

 

Em outra situação, ele demonstrou que também não gosta de receber 

orientação da pesquisadora. Quando esta explica a parte teórica referente às 

isometrias, Henry não dá atenção e logo parte para as atividades e inicia as 

transformações geométricas no GeoGebra. Nesta oficina, uma imagem dos Star 

Wars seria trabalhada como exemplo quando a pesquisadora faria, juntamente 

com a turma, todas as transformações geométricas para que, em seguida, 

utilizassem a outra imagem proposta para realizar sozinhos as transformações. 

Para Henry, isto pareceu perda de tempo realizar as transformações geométricas 

com as duas imagens e, assim, optou por não fazer o exemplo e partiu logo para 

a atividade proposta. Em Ourofino e Guimarães (2007), autores apontam essa 

característica como “recusa em realizar atividades rotineiras e repetitivas”. A 

facilidade com tecnologias também pode ser percebida quando ele não necessita 

de orientação e consegue trabalhar sozinho com um software matemático que 

acabara de lhe ser apresentado.   

Enquanto a turma realizava o exemplo e depois a atividade, Henry já havia 

terminado há muito tempo e, assim, ficou parado com a tela intacta aguardando 

os colegas. Permaneceu parado na maior parte do tempo, diferente dos colegas 

que buscavam outras figuras e exploravam as transformações. Quando as 

câmeras se aproximavam, tentava disfarçar como se estivesse trabalhando na 

atividade.  A pesquisadora se aproximou e questionou: 

 
Pesquisadora: – Você não está fazendo com essa figura?  
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Henry: – Não, eu não consegui. Eu fiz com essa daqui.  
 

Outra característica de superdotação percebida em Henry é apontada por 

autores como Davis e Rimm (1994) em Ourofino e Guimarães (2007) como um 

problema emocional frequente nesse público das AH/SD: o excesso de 

competitividade. Quando estava parado com sua atividade das transformações 

geométricas concluída (Oficina 3), Henry observou a tela do colega ao lado e 

voltou a se interessar pela atividade, procurando na internet uma imagem 

semelhante a do colega para realizar as transformações (Figura 72).  

 

Figura 70 – Reacendendo o interesse pela atividade com nova imagem 

 
Fonte: Grupo de pesquisa. 

 

Apesar de introvertido, Henry se relaciona bem com os colegas em 

atividades em grupos/duplas, discute e planeja ideias e, algumas vezes, até 

assume a liderança dos trabalhos. Na oficina em que trabalhamos a construção 

de um mosaico a partir de figuras geométricas e o caleidoscópio diédrico, Henry 

trabalhou com Rodrigo e, assim, discutiu com o colega algumas possibilidades. 

 
Henry: – Acho melhor acrescentar outra forma geométrica. 
Rodrigo: – Pode ser.  
Henry: – Uma mais pontiaguda. Dá pra fazer alguma coisa aí 
embaixo nessa parte que sobrou. 
Rodrigo: – Pode ser. O quê?  
Henry: – Não sei, pensa aí.  

 

Na oficina seguinte, seu colega faltou e, dessa forma, ele se viu obrigado a 

fazer a apresentação do mosaico. Ficou muito “sem graça” quando soube que 

teria que apresentar e, durante a apresentação, estava bastante nervoso e 

gesticulava muito. 



194 
 

 
 

Figura 71 – Construção e apresentação do mosaico 
  

Fonte: Grupo de pesquisa. 

 

Em sua fala apresentou o mosaico confeccionado: 

 
Henry: – A ideia inicial era fazer um octógono, mas quando a 
gente mexeu com os ângulos viu que deu pra formar uma estrela. 
Aí a gente acrescentou os triângulos pra dar mais um detalhe e 
assim finalizou.  
 

Na etapa final da construção do modelo próprio de caleidoscópio, Henry e 

Wericsson trabalharam juntos (Figura 74). Wericsson não conseguia se 

concentrar na tarefa e contribuir com sugestões, logo disfarçou e começou a 

mexer com os espelhos, mas não falou nada. Ambos ficaram muito tempo 

calados, pensando, mas interagiram pouco. Demoraram muito para pensar em 

uma ideia. Henry foi o responsável pelas ideias do projeto e também quem 

assumiu a liderança na execução. Praticamente não houve discussão e troca de 

ideias porque Wericsson é muito tímido e quase não se pronunciou, preferindo 

concordar em tudo com as ideias propostas pelo colega, na maioria das vezes, 

ainda fazendo gestos afirmativos com a cabeça para não precisar falar. 

 
Henry: – Acho que dá pra fazer um espelho dentro de outro 
espelho. 
Wericsson: – Pode ser, seria interessante.  
Henry: – Por exemplo, colocaria um espelho central, colocaria 
miçangas e fazia ele em volta, o que daria a reflexão que daria pra 
você ver três tipos de imagens diferentes ao mesmo tempo.  
Wericsson: – Seria interessante.  
Henry: – A gente só teria que revestir o lado de fora com outros 
espelhos todos os lados e depois formar uma forma geométrica.   
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Weryck apenas concorda gesticulando com a cabeça. 

Henry: – Só tem que perguntar se tem como colar espelhos.  
 

Henry tenta discutir ideias com Wericsson para a escolha do modelo a ser 

construído. 

Henry: – Vai ser qual, triângulo ou losango?  
 

Wericsson não responde. 

 
Henry: – Dá pra montar um de até seis lados.  
Wericsson: – Seis lados.  
Henry: – Acho que a gente poderia montar como está aqui (aponta 
para a tela do computador). Por exemplo, porque tem um de seis 
lados, mas invés de a gente fazer um losango, faz dois triângulos. 
  

Wericsson gesticula positivamente com a cabeça. 

 

Quando a pesquisadora se aproxima e questiona sobre a escolha do 

modelo, Henry responde: 

Henry: – A gente vai fazer um triângulo dentro de um hexágono. 
 
 

Figura 72 – Planejamento e execução do modelo próprio de caleidoscópio 

  
  Fonte: Grupo de pesquisa. 

 

A dupla encarou o desafio e se dedicou bastante na construção do 

caleidoscópio. Tiveram dificuldades na colagem dos espelhos, mas mostraram 

persistência e compareceram em outro momento marcado com a pesquisadora 

para auxiliá-los na colagem dos espelhos com outros recursos mais eficientes, 

(como a cola quente, por exemplo). Henry mostrou-se bastante exigente quanto 
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ao acabamento estético do trabalho, colando e desfazendo inúmeras vezes o 

caleidoscópio até que ficasse bom. A persistência, dedicação e perfeccionismo 

são características relativas à superdotação, segundo Renzulli (1986). 

A competitividade mostrou-se bastante forte em Henry novamente no dia 

da culminância do projeto e apresentação dos trabalhos. Além da competitividade, 

também ficou muito evidente o seu envolvimento com o trabalho e a preocupação 

com um bom resultado. Henry, que durante todo o programa era tímido e calado, 

no dia da apresentação, surpreendeu a todos, inclusive à pesquisadora. Estava 

irreconhecível em sua apresentação: conseguiu falar em bom tom, apresentou e 

defendeu a ideia do caleidoscópio criado e usou de detalhes criativos e originais 

para a apresentação. Apresentou ao grupo o “Caleidoscópio Hexagonal com 18 

espelhos”, com seis espelhos retangulares formando um prisma de base 

hexagonal e mais doze espelhos internos formando seis repartições. A parte 

superior ficou aberta e foram disponibilizadas diversas miçangas para que os 

convidados utilizassem-nas para colocar no caleidoscópio (Figura 75). A ideia foi 

apresentada por Henry pensando na integração: 

 
Bom o nosso produto é um hexágono com 18 espelhos. Bem, 
diferente dos outros que foram apresentados aqui até agora, o 
nosso é aberto. Você pode se perguntar, mas por que é aberto? A 
gente fez dessa forma pela quantidade de espelhos que tem 
dentro dele. Então por exemplo, se você jogar as miçangas em 
um canto e outro canto diferente, você vai olhar esses espelhos e 
ter vários pontos de vista diferentes, pra brincar com essa questão 
de pontos de vista. Você pode olhar os espelhos, por exemplo, de 
dez lugares diferentes e obter dez imagens diferentes. Bem e 
como ele está aberto tem outra vantagem que é a do consumidor 
poder colocar suas próprias miçangas e fazer seu estilo próprio, e 
assim poderia diversificar para que não fosse um modelo estático. 
Agora vou pedir para todos aqueles que receberam as miçangas 
começaram a distribuir ali dentro... e ali também temos um outro 
ponto que é a integração.  
  

A originalidade foi uma preocupação presente em cada detalhe 

apresentado no caleidoscópio, revelando um produto inédito e criativo.  

Características como originalidade, fluência e flexibilidade de ideias são 

destacadas em Ourofino e Guimarães (2007).  
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Figura 73 – Caleidoscópio Hexagonal com 18 espelhos 

 
       Fonte: Grupo de pesquisa. 

 

Na apresentação, Wericsson apenas participou falando da dificuldade com 

a colagem dos espelhos e entregando as miçangas aos convidados. Sua postura 

foi praticamente a mesma durante todas as oficinas. De modo geral, não houve 

interações e/ou falas que pudessem gerar registros de comportamentos relativos 

às AH/SD. Destacamos, então, algumas características que puderam ser 

observadas em sua participação no projeto.  

Wericsson apresentava um ritmo mais lento e, assim, precisa de mais 

tempo que os colegas para a realização das atividades. Em alguns momentos, ele 

apresentou dificuldades para a realização de algumas tarefas. Por exemplo, nas 

transformações geométricas usando o software GeoGebra, ele fez rotações 

aleatórias deixando as imagens sobrepostas e não conseguiu organizar o trabalho 

(Figura 76). 
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Figura 74 – Transformações geométricas de Wericsson 

       Fonte: Grupo de pesquisa. 
 

Em outros momentos, podemos perceber também que Wericsson 

apresenta muita insegurança na realização de algumas atividades, buscando 

ajuda nos trabalhos dos colegas. Na oficina em que exploramos os diferentes 

polígonos que pudessem ser encontrados com o uso do caleidoscópio diédrico e 

do transferidor, Wericsson confiou totalmente o trabalho da dupla a sua colega 

(Figura 77). 

 
Figura 75 – Encontrando polígonos com auxílio do caleidoscópio e do transferidor 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fonte: Grupo de pesquisa. 

 

5.2.3.1 Comportamentos de Henry 

 

Analisando os comportamentos apresentados por Henry no decorrer do 

programa de enriquecimento, foi possível destacarmos alguns comportamentos 

que podem ser relacionados com as características de superdotação, segundo a 
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Teoria dos Três Anéis de Renzulli (1986) conforme os diagramas a seguir (Figura 

78). 

 

Figura 76 – Comportamentos de Henry 
 

 
                        Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Henry foi o aluno que mais surpreendeu na etapa final do projeto. No 

decorrer de todo o programa de enriquecimento, não se percebia grande 

motivação e entusiasmo em sua participação. Sempre bastante tímido, algumas 

vezes até se recusava a realizar algumas tarefas que lhe pareciam repetitivas. Na 

etapa final do projeto, esse comportamento mudou. Henry assumiu a liderança do 
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projeto, trocou ideias com seu colega, adaptou e melhorou a ideia inicial da dupla 

e partiu para a elaboração de um modelo de caleidoscópio criativo e original. 

Henry e Wericsson tiveram a ideia de criar um caleidoscópio com base 

hexagonal e ainda colocar espelhos internos criando, assim, repartições. A dupla 

se dedicou e teve muita persistência com esse projeto, pois tiveram algumas 

dificuldades na colagem dos espelhos. Tivemos de substituir alguns materiais e 

providenciar uma cola mais resistente para suportar a quantidade de espelhos 

envolvidos nesse modelo de caleidoscópio. A pesquisadora combinou de 

encontrar com os alunos em outro horário, sem ser nas oficinas, para auxiliar na 

colagem e eles muito preocupados compareceram na expectativa de tudo ser 

resolvido. 

Henry mostrou-se muito exigente quanto ao aspecto estético do 

caleidoscópio. Por inúmeras vezes, desmanchou e voltou a colar os espelhos 

dizendo que não havia ficado bom o suficiente. A originalidade foi destaque no 

modelo de caleidoscópio hexagonal, tanto por seu aspecto físico bem como pela 

forma de utilização proposta pela dupla. Todo esse empenho e envolvimento com 

essa etapa final do projeto também pode estar vinculada à competitividade. Henry 

demonstrou, em outras ocasiões, que busca se destacar entre os colegas. 

Na apresentação do trabalho, Henry deixou de lado seus medos e com 

muita confiança transmitiu a ideia do produto e defendeu sua utilidade. 

Expressou-se de forma clara e usou de argumentos criativos e convincentes, 

surpreendendo a todos com a originalidade da ideia. A intersecção dos 

comportamentos de Henry associados aos três anéis de Renzulli consta na  

representação do diagrama a seguir (Figura 79). 
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Figura 77 – Comportamentos de superdotação de Henry – Oficinas 7 a 10: elaboração do 

produto final 
 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

5.2.3.2 Comportamentos de Wericsson  

 

Ao analisar a participação de Wericsson, no decorrer do programa de 

enriquecimento, não foi possível registrarmos características e/ou 

comportamentos que pudessem ser relacionados às caraterísticas de 

superdotação determinadas por Renzulli: capacidade elevada, envolvimento com 

a tarefa e criatividade. 

No entanto, cabe salientar que, mesmo diante algumas dificuldades por ele 

enfrentadas com as atividades, Wericsson sempre demonstrou motivação e 

procurava não faltar nas oficinas, pois sentia-se bem em estar participando do 
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projeto. Os trabalhos em duplas oportunizaram seu crescimento e o 

desenvolvimento de algumas habilidades específicas através desses momentos 

de interação. Com a ajuda dos colegas, conseguiu realizar as atividades 

propostas, mesmo que a seu ritmo (Figura 80). 

 

Figura 78 – Participação de Wericsson nas atividades 

 
Fonte: Grupo de pesquisa. 

 

Desta forma buscamos destacar a importância de os programas de 

enriquecimento serem oferecidos a todos os alunos. Assim como Wericsson, os 

demais alunos também teriam oportunidades para desenvolver suas habilidades e 

buscar despertar novos interesses caso o currículo fosse enriquecido. Buscando 

desenvolver diferentes habilidades específicas e dando oportunidades à toda 

escola expandimos o conceito de programa de enriquecimento para um currículo 

enriquecido com vistas a oportunizar o desenvolvimento de potencialidades a 

todos os alunos. 

 

5.2.4 Adriane  

 

Adriane foi a única menina a concluir o programa de enriquecimento 

ofertado. Tivemos, inicialmente, a participação de Liza, mas como ela logo 
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desistiu do programa justificando o fato pela sobrecarga de atividades e ritmo 

intenso de uma escola de tempo integral, não conseguimos análises relevantes a 

serem apresentadas. 

Adriane iniciou o Ensino Médio Integrado na turma de Eventos aos 15 anos 

de idade, tendo relatado ser repetente do 8º Ano do Ensino Fundamental, sendo 

que sempre frequentou escolas particulares. A mãe possui ensino superior 

completo e o pai está concluindo. Em sua casa, ela tem computador com acesso 

à internet e nas horas vagas gosta de “ler e assistir filmes”. Se autonomeou com 

habilidades nas áreas de Matemática, Dança e Liderança, justificando-se ao 

afirmar: “Por experiências que já me mostraram no que eu realmente sou boa. 

Dando aulas de matemática, campeonatos de danças e liderança do dia a dia”.   

Ela tinha uma postura que revelava atitudes de comprometimento e 

determinação a cada atividade proposta. Em momento algum se mostrou 

intimidada por estar na presença apenas de meninos. A satisfação em fazer parte 

do projeto e a motivação, com a qual encarava os desafios, eram percebidas no 

seu envolvimento a cada oficina. Seu comportamento revelava uma menina doce 

e tranquila. Sempre muito atenta a todas as informações, mostrava-se curiosa 

para aprender cada vez mais (Figura 81). 

 

Figura 79 – Postura curiosa e atenta de Adriane 

 
         Fonte: Grupo de pesquisa. 
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Seu comportamento, na maioria das vezes, revelava seriedade e 

comprometimento. Adriane não interagia muito com os meninos e evitava 

brincadeiras. Estava sempre muito focada e concentrada na realização das 

atividades e, quando expressava sua opinião, normalmente era com colocações 

assertivas acerca do tema em discussão.   

Em Ourofino e Guimarães (2007, p. 46), autores como Renzulli destacam 

“a grande bagagem de informações sobre um tópico específico” como uma 

característica de superdotação. Na oficina das construções geométricas, quando 

exploramos as características dos triângulos e suas classificações de acordo com 

a medida dos lados e dos ângulos, Adriane lembrou e explicou detalhadamente 

cada uma destas classificações. Muito dedicada e caprichosa, demonstrou 

habilidades manuais nas construções geométricas, apresentando trabalhos com 

uma excelente qualidade estética (Figura 82). 

 

Figura 80 – Construções geométricas de Adriane 

 
Fonte: Grupo de pesquisa. 

 

Outro momento em que a facilidade para processar informação foi 

constatada ocorreu quando a pesquisadora iniciou a construção do triângulo 
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retângulo e questionou sobre o comprimento da medida dos lados. Adriane 

respondeu prontamente: “Tanto faz... porque já temos o ângulo reto”.  

Após a construção do retângulo, Adriane já percebeu que as ideias 

semelhantes quanto à construção dos ângulos retos e da transferência dos 

comprimentos dos lados poderiam ser utilizadas também na construção do 

quadrado. Estas características são definidas em Ourofino e Guimarães (2007) 

como: habilidade de fazer observações perspicazes e sutis, habilidade para 

transferir aprendizagem de uma situação para a outra e fluência de ideias ao 

conseguir estabelecer relações entre as diferentes situações. 

Características como a receptividade para a novidade, a motivação 

intrínseca, a persistência/dedicação e a perseverança destacados por diversos 

autores em Pérez (2004) são percebidos em Adriane a cada nova oficina. A cada 

novo desafio, seu o olho brilhava e logo encontrava motivação para a realização 

das atividades. 

Outra característica também destacada em Pérez (2004) é a sensibilidade 

à necessidade dos outros. Mesmo que inicialmente Adriane não interagisse muito 

com os meninos, no decorrer das oficinas, ela teve uma aproximação maior com 

os colegas e conseguiu se relacionar muito bem nas atividades em grupos e, 

sempre muito simpática e prestativa, ela passava a ajudá-los perante as 

dificuldades que encontravam. Na oficina do caleidoscópio diédrico, teve toda 

paciência para ajudar o colega nas construções dos polígonos encontrados, uma 

vez que este havia faltado na oficina das construções geométricas. Explicou 

detalhadamente a construção de polígonos como o triângulo, o pentágono, o 

octógono, entre outros, bem como a diferença de um polígono estrelado para uma 

falsa estrela.  

Na atividade em que buscávamos encontrar o maior número de polígonos 

com o auxílio do transferidor e do caleidoscópio diédrico com diferentes ângulos 

de abertura, foi possível observarmos uma tendência à competitividade. Os 

grupos estavam empenhados em encontrar o maior número possível de polígonos 

regulares. Formou-se uma competição sadia e divertida entre os grupos. 

 
Adriane: – Como você descobriu o de 17 lados?  
Rodrigo: – Quer que eu diga o ângulo? 
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A pesquisadora intervém e pede que Rodrigo não informe o ângulo para 

Adriane, mas que a estimule a procurar. Em seguida, as duplas começam a 

disputar também na busca por polígonos estrelados. 

 

Adriane: – Conseguiu?  
Rodrigo: – Naaaaão.  
Adriane: – Descobri três...(risos). 
 

E Rodrigo continua. 

Rodrigo: – Quantos? 
Adriane: – Nove. 
Rodrigo: – Boa.  

Quando a pesquisadora pergunta se todos os grupos já terminaram a 

atividade, Adriane responde: 

Adriane: – Minha visão já está torta (risos). 
 
Com essa atividade, as duplas se desafiavam e cada um queria dar o seu 

melhor. Adriane mostrou dedicação e perseverança e não desistiu até encontrar 

um número considerável de polígonos regulares e estrelados. Foram longos 

períodos de concentração e dedicação nessa atividade até chegar a cansar a 

visão (Figura 83). 

 
Figura 81 – Competição e “caça” aos polígonos regulares e estrelados 

 
           Fonte: Grupo de pesquisa. 
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Quando finalmente encontra um polígono estrelado, Adriane comemora e 

demonstra sentimento de satisfação. A pesquisadora sugere que continue a 

busca por outros polígonos estrelados e Adriane pergunta: 

 
Adriane: – Tem que mudar o ângulo pra variar o número de 
pontas? 
Pesquisadora: – Não sei aí você vai ter que descobrir (risos). 

 

Em algumas oficinas, Adriane precisou faltar, pois também é atleta de 

basquete da seleção da escola e, assim, os treinos e algumas competições 

estavam chocando com os horários das oficinas. Mas Adriane, muito responsável 

e comprometida com o projeto, sempre justificou suas faltas.  

Na etapa final do projeto, Adriane trabalhou sozinha e encarou o desafio de 

construir um modelo próprio de caleidoscópio (Figura 84). O fato de trabalhar 

sozinha não a desanimou, muito pelo contrário. Adriane assumiu a 

responsabilidade, mostrou-se mais uma vez muito dedicada e caprichosa com o 

trabalho e ainda se dispôs a levar o produto para casa para fazer alguns ajustes 

finais que não conseguiu concluir a tempo. 

 

Figura 82 – Adriane trabalhado na construção do modelo próprio de caleidoscópio 

 
  Fonte: Grupo de pesquisa. 
 

O produto que Adriane elaborou foi o “Caleidoscópio Pen”. Optou por um 

caleidoscópio com base pentagonal formado por cinco espelhos retangulares no 

formato de um prisma de base pentagonal. A originalidade do produto foi 

justificada por um furo na parte superior, permitindo outro ponto de vista diferente 

do convencional com abertura no centro. Utilizou, além de miçangas, também um 
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pequeno cilindro espelhado na parte inferior para ajudar na reflexão das imagens 

(Figura 85). 

 
 

Figura 83 – Caleidoscópio Pen 

 
Fonte Grupo de pesquisa. 

  

A apresentação ocorreu de forma muito tranquila e segura, sendo que 

Adriane conseguiu apresentar seu produto, destacando seus principais aspectos 

e a originalidade e ainda fez um breve relato sobre as dificuldades encontradas na 

elaboração, tanto a mudança de planos quanto o produto, o material até a 

dificuldade de trabalhar sozinha. 

 

5.2.4.1 Comportamentos de Adriane 

A participação de Adriane no programa de enriquecimento permitiu 

observarmos algumas características que podem ser associadas aos anéis de 

Renzulli, conforme diagrama abaixo (Figura 86). 
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Figura 84 – Comportamentos de Adriane 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Analisando os comportamentos de Adriane, cabe-nos destacar sua 

participação na Oficina 4. Sempre motivada e disposta com os desafios surgidos 

a cada oficina, Adriane fez um bom trabalho na oficina do caleidoscópio diédrico. 

Mesmo que até aquele momento não tivesse havido um entrosamento maior com 

os demais colegas, nessa oficina, ela interagiu muito bem com o seu parceiro de 
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dupla, trabalhando juntos na atividade e inclusive auxiliando-o quanto às suas 

dúvidas relativas às construções geométricas. 

Adriane demonstrou, ainda, raciocínio rápido e facilidade para processar 

informações bem como grande bagagem de conhecimentos na Matemática. 

Relembrou conhecimentos relativos à classificação dos triângulos e conseguiu 

registrar um bom número de polígonos encontrados com diferentes ângulos de 

abertura do caleidoscópio diédrico. Foi muito persistente nessa atividade e 

dedicou longos períodos de concentração na tarefa, gerando, inclusive, um clima 

de competição entre as duplas para encontrarem o maior número de polígonos 

regulares e estrelados. Teve dificuldades para encontrar o polígono estrelado, 

mas usou de diferentes estratégias, teve a ideia de mudar a posição do canudo e, 

assim, foi a primeira a encontrar um polígono estrelado, instigando ainda mais os 

ânimos dos demais colegas para não ficar atrás.  

Estes comportamentos de Adriane na Oficina 4, demonstram a intersecção 

de características relativas aos três anéis de Renzulli que serão representados no 

diagrama a seguir (Figura 87). 
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Figura 85 – Comportamentos de superdotação de Adriane – Oficina 4: Caleidoscópio 
diédrico 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Outro momento em que Adriane nos surpreendeu foi na etapa final do 

programa de enriquecimento quando da elaboração do modelo próprio de 

caleidoscópio. Ela acabou trabalhando sozinha, pois sua companheira desistiu ao 

longo do programa. Mas isso não foi motivo para desanimá-la. Adriane continuou 
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no programa com a mesma motivação de sempre e com o compromisso ainda 

maior sabendo que agora tudo dependia somente dela. Foi perseverante e 

dedicada, chegou a levar o caleidoscópio e alguns materiais para sua casa para 

poder concluir o trabalho a tempo (Figura 88). 

 

Figura 86 – Comportamentos de superdotação de Adriane – Oficinas 7 a 10: Elaboração 
do modelo próprio de caleidoscópio 

 

Fonte: Elaborado pela autora.  
 
 

Adriane sempre demonstrou um pensamento crítico com altas expectativas 

e, assim, se doou ao máximo nesse projeto para apresentar um trabalho à altura 

dos demais grupos, sabendo da vantagem que estavam por estar em duplas para 
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trocar ideias e planejarem juntos o seu modelo. No dia da apresentação, ela 

surpreendeu a todos com o caleidoscópio apresentado. Utilizou diferentes 

materiais e estratégias que ainda não haviam sido exploradas e, assim, 

apresentou uma ideia criativa e original.  

Estes comportamentos de Adriane, nessa etapa final do programa, 

revelaram também a intersecção de características dos três anéis de Renzulli. 

 
5.3 AVALIAÇÃO 

 

Para complementar nossa análise quanto aos comportamentos 

desenvolvidos por Kelvin e Marcos em nosso programa de enriquecimento, 

consideramos a opinião dos professores quanto aos comportamentos desses 

alunos em outros momentos. Em entrevistas, ouvimos os professores de Física 

que desenvolveram a oficina de Astronomia com os alunos do Pool de talentos 

que descreveram os comportamentos observados nessa oficina. Os professores 

de Matemática do ensino regular também foram ouvidos e contribuíram para o 

levantamento de interesses, habilidades e estilos de aprendizagem de cada 

aluno, destacando ainda alguns comportamentos que podem ser observados em 

sala de aula.  

 

5.3.1 Entrevista professores Oficina de Física 

 

Após nossa análise quanto aos comportamentos apresentados pelos 

alunos nas oficinas de Matemática, consideramos também importante ouvir a 

opinião dos professores que ministraram as oficinas de Física. Estas informações 

poderiam servir para ratificar nossas observações ou ainda chamar atenção para 

alguns aspectos que não tivessem sido despertados em nossas oficinas. Os 

professores Romero e Ademar, trabalharam juntos nas oficinas de Física e 

destacaram os seguintes aspectos:  

Kelvin: foi destacado por ser o aluno mais participativo, extrovertido e 

descontraído. Fazia brincadeiras na sala, demonstrava vontade de participar, 

afinidade com a proposta das oficinas e sempre participava das atividades. Foi o 

aluno que mais participou e interagiu, o mais ativo e que mais dialogou e 
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questionou. Um dos poucos que finalizou no lançamento do foguete. Destacou-se 

como um dos mais criativos, tomou à frente, foi atrás de material, se empenhou 

no lançamento, realmente “botou a mão na massa”. Demonstrou espírito de 

liderança. O senso de humor de Kelvin e sua habilidade de comunicação e 

expressão também foram destaques nas oficinas de Física. O envolvimento com 

as tarefas, a motivação, a criatividade, a busca por conhecimentos e o espírito de 

liderança são outros aspectos que já haviam sido destacados em nosso programa 

de enriquecimento 

Marcos: foi destacado como um aluno participativo que sempre 

questionava, dialogava e realizava as atividades propostas, apresentando, assim, 

bom envolvimento com as tarefas e um bom desempenho nas atividades práticas. 

Segundo os professores, merece destaque quanto a sua participação e 

criatividade, ficando atrás apenas de Kelvin. Também o consideram com espírito 

de liderança e iniciativa. Sua criatividade também foi destaque nas oficinas de 

Física. Aspectos que foram destacados nessas oficinas e que não foram 

observados em nosso programa de enriquecimento foram o espírito de liderança 

e a iniciativa. Das razões apontadas por não terem sido observados tais 

comportamentos em nossas oficinas, relatamos o fato de Marcos sempre ter 

trabalhado junto com Kelvin, o que, por sua vez, possa tê-lo acomodado ou, 

então, ofuscado seu destaque quanto a esses comportamentos. 

Rodrigo: perfil tímido, fechado, pouco participativo e questionador. Mesmo 

na atividade prática da construção dos foguetes os professores relataram que não 

houve motivação e interesse. Em nossas oficinas mostrou-se interessado e 

preocupado em participar sempre justificando suas ausências quando precisava 

faltar. Realizava as atividades propostas com motivação e dedicação. 

Welton: foi considerado com um perfil pouco questionador e tímido. 

Participou da realização de todas as atividades mas sem destaques. Em nosso 

programa de enriquecimento foi observada uma habilidade elevada em 

Matemática quando analisamos sua participação no desenvolvimento das 

atividades. Mesmo tímido Welton se destacava pela sua forma de pensar 

matematicamente.    

Henry: os professores tiveram dificuldades para lembrar quem era o aluno. 

O consideraram como “o mais tímido”, “o mais calado”. Observaram que ele não 
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olhava no olho e quase não interagia nas aulas. Participava das atividades 

propostas mas não demonstrava interesse ou repulsa. Em nosso programa de 

enriquecimento apesar de observarmos também sua timidez conseguimos em 

alguns momentos estimular uma participação mais ativa. 

Wericsson: participativo porém extremamente tímido e calado. Dificuldades 

de interação com os colegas também foram apontadas como consequências da 

timidez. Características e comportamentos semelhantes também foram 

observados em nossas oficinas. 

Adriane: seu desempenho foi destacado nas atividades práticas. 

Comprometida e esforçada, Adriane se dispôs a ir no final de semana participar 

do lançamento dos foguetes. Os professores apontam que ela se revelou na parte 

prática e se destacou por sua criatividade, assim como em nosso programa de 

enriquecimento.  

  Os comportamentos destacados pelos professores nas oficinas de Física, 

de modo geral, vêm ao encontro dos aspectos que observamos em nosso 

programa de enriquecimento. Em alguns momentos, determinadas tarefas que 

propomos contribuíram para estimular habilidades específicas previstas. 

 

5.3.2 Portfólio do Talento 

 

Uma ferramenta importante para o levantamento de interesses, habilidades 

e estilos de aprendizagem dos alunos foi o Portfólio do Talento Total (RENZULLI; 

REIS, 1997; PURCELL; RENZULLI, 1998) traduzido e adaptado para a nossa 

pesquisa como Portfólio do Talento (Apêndice A). Para o preenchimento do 

Portfólio do Talento, contamos com a participação dos professores de Matemática 

que, desta forma, contribuíram com a obtenção de informações voltadas para as 

áreas de interesse dos alunos, níveis de desempenho, além das formas de 

aprender. Cabe ressaltar que o preenchimento do Portfólio do Talento foi 

realizado pelos professores de Matemática do 2º Ano do Ensino Médio, que não 

foram os mesmos professores que indicaram os alunos para o Pool de talentos 

quando o programa iniciou, ou seja, quando estes alunos ainda frequentavam o 1º 

Ano do Ensino Médio. 
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Através do Portfólio do Talento preenchido pelo professor, foi possível 

observar que Kelvin, mesmo sendo um aluno que desperta interesse pela área 

lógico-matemática, com boa participação nas atividades propostas em sala de 

aula e que apresenta boas notas escolares é, segundo o professor, um aluno que 

apresenta limitações básicas na área da matemática. Em nossas oficinas, essas 

limitações não foram constatadas. Podemos considerar que isso se deve ao fato 

de que nas oficinas as atividades envolviam conteúdo matemático que 

normalmente não é trabalhado em sala de aula. Consideramos suas habilidades 

cognitivas com bom nível de desenvolvimento pela forma como ele se apropria da 

informação e a converte em conhecimento. Segundo o professor, apresenta boa 

interação com os colegas, sendo o estudo em grupos um dos estilos preferenciais 

de aprendizagem apontados, o que também constatamos em nossas oficinas. O 

estilo de pensamento observado pelo professor é o Analítico/Acadêmico e a 

escrita sua forma preferencial de expressão.    

Quanto a Marcos o professor o descreve com desempenho bom e também 

com notas acima da média, porém seu nível de participação nas atividades de 

aprendizagem e na interação entre os colegas é considerado regular, o que o 

professor atribui ao fator da timidez. Concordamos com o professor ao apontar a 

timidez como uma das características de Marcos, porém, em nossas oficinas, 

buscamos estimular a participação de todos os alunos, instigando-os a contribuir 

com suas opiniões e questionamentos. Como trabalhamos com um grupo menor 

de alunos, quando comparado à sala de aula regular, foi possível oportunizar 

mais momentos de discussão. Sua principal área de interesse também é 

percebida pelo professor como a lógico-matemática e sua forma de aprendizagem 

seria através de estudos independentes não orientados, optando pela escrita 

como sua forma preferencial de expressão. A autonomia também foi observada 

em nossas oficinas em momentos que trabalhou sozinho, pois, sem ajuda ou 

colaboração dos colegas ou da pesquisadora, conseguiu surpreender com seus 

resultados.  

Rodrigo foi caracterizado como um aluno com notas e desempenho escolar 

abaixo da média. Não apresenta boa participação nas atividades matemáticas 

mas interage bem com os colegas. Segundo o professor apresenta um estilo de 
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expressão mais prático e manipulativo. Sua facilidade de interação e 

comunicação também foram destaques em nossas oficinas. 

Welton foi destacado com ótimas notas escolares, participação e 

rendimento nas atividades propostas. O professor apontou habilidades na área 

lógico-matemática e o define como um aluno com estilo de pensamento 

analítico/acadêmico, que prefere estudos independentes.  

Henry foi apresentado como um aluno com notas escolares abaixo da 

média e pouca participação e interação com os colegas. Na avaliação do 

professor seu desempenho é regular e seu estilo instrucional é de jogos e 

pensamento prático e manipulativo. 

Wericsson foi apontado com habilidades na área lógico-matemática porém 

o professor destaca que ele possui dificuldades para organizar as ideias e colocá-

las no papel. Suas notas escolares oscilam mas geralmente são boas. Apresenta 

bom comportamento e é bastante participativo porém desatento. Sua dificuldade 

de interação e comunicação também são destacados. Seu estilo instrucional são 

aulas expositivas e seu estilo de pensar é analítico/acadêmico.  

Adriane é destacada por seu excelente comportamento e notas escolares. 

Suas habilidades na área lógico-matemática são justificadas pelo domínio dos 

conteúdos matemáticos fundamentais. Sua interação com os colegas é muito boa, 

atuando também como monitora e auxiliando os colegas em suas dificuldades. 

Seu estilo instrucional é de aula expositiva, estudo orientado e não-orientado. O 

estilo de pensar é prático/contextual e ela se expressa através da forma escrita, 

artística, discussão, gráfica e oral. 

As informações obtidas no Portfólio do Talento revelaram interesses, 

habilidades e estilos de aprendizagem dos alunos e assim contribuíram de forma 

significativa para o planejamento e a elaboração do programa de enriquecimento 

na perspectiva de estimular habilidades específicas dos alunos.    

 

5.3.3 Com a palavra os pais 

 

Para o dia da culminância do projeto, foram convidados professores, 

pais/responsáveis, amigos e demais familiares para prestigiarem as 

apresentações. Os alunos apresentaram o produto final elaborado, ou seja, um 
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modelo próprio de caleidoscópio, com características diferentes dos modelos 

trabalhados ao longo das oficinas e, até mesmo, de caleidoscópios encontrados 

na internet. 

Os convidados participaram de forma ativa durante toda a programação, 

interagindo com os alunos, fazendo perguntas e demonstrando interesse pelos 

modelos elaborados. Com um clima alegre e descontraído, os alunos também se 

sentiram mais à vontade com as apresentações. 

Os pais/responsáveis pareciam satisfeitos e orgulhosos com os resultados 

apresentados pelos alunos. Falaram da empolgação de seus filhos em participar 

semanalmente das oficinas e apontaram algumas dificuldades enfrentadas como 

as reposições de aulas que eram marcadas por professores nos horários das 

oficinas. Situações estas sempre conflitantes para os alunos, uma vez que 

assumiram um perfil de comprometimento para com as oficinas e, ao mesmo 

tempo, a responsabilidade para com as disciplinas escolares. 

Os pais, sempre muito presentes, acompanhavam o andamento do projeto 

por meio de um grupo de comunicação, criado através do aplicativo WhatsApp, e 

que era formado por alunos, pais, professores e membros da equipe 

multiprofissional do NAPNE.  A iniciativa de criar este olhar especial sobre o 

público das AH/SD foi avaliada de forma bastante positiva pelos pais que 

reconheceram a importância de diferentes experiências de aprendizagem para o 

desenvolvimento das habilidades desses alunos. A título de exemplo, podem ser 

citados depoimentos que afirmavam: “Que maravilha! Obrigada professora 

Michele pelo empenho e zelo para com esses meninos[...]”; “Valeu professora, 

precisa muito esforço pra alcançar bons resultados [...] E estamos vendo isso na 

prática [...]”. 

Os pais lamentaram o término do programa de enriquecimento e pediram a 

continuação do projeto para o próximo ano letivo. Além disso, eles sugeriram 

outras iniciativas e programas nessa mesma perspectiva, para que, assim, os 

alunos tivessem a oportunidade de dar continuidade ao desenvolvimento pleno de 

seus talentos e, até, para que pudessem realizar o desenvolvimento de novas 

habilidades.  
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5.3.4 Avaliação do Produto Final  

 

Em nosso programa, Caleidoscópios e construções geométricas, o produto 

final foi a construção de um modelo próprio de caleidoscópio. Cada dupla, 

baseando-se nos modelos de caleidoscópios trabalhados no decorrer das 

oficinas, bem como nos modelos disponíveis na internet, criou um modelo com 

características particulares, de acordo com a criatividade e originalidade dos 

integrantes.    

A avaliação do produto se deu pelo Formulário de Avaliação do Produto do 

Estudante, cujo propósito é orientar o julgamento na avaliação qualitativa dos 

produtos desenvolvidos pelos estudantes em programas de enriquecimento 

(RENZULLI; REIS, 1997). Para pesquisas científicas é recomendado que os 

produtos sejam avaliados por três avaliadores, segundo os seguintes critérios 

(RENZULLI; REIS, 1997): 

- Uma avaliação do professor responsável pelo desenvolvimento do 

projeto, neste caso, a pesquisadora.  

- Uma segunda avaliação de uma pessoa com conhecimento na área. 

Como caleidoscópios são um tema amplo que não exige conhecimentos de uma 

área específica, contamos com a colaboração do professor Romero que ministrou 

as oficinas de Física. 

- Uma terceira avaliação de alguém que é independente da escola ou do 

programa em que o trabalho foi realizado. Convidamos a psicóloga Leny, 

responsável pelo processo de identificação e formação do Pool de talentos, mas 

que não teve participação na elaboração e desenvolvimento das oficinas 

realizadas.   

Os autores do formulário, Renzulli e Reis (1997), chamam a atenção para o 

fato de aceitarmos a questão da subjetividade no processo de avaliação, uma vez 

que partimos de nossos próprios valores, características que consideramos 

indicar a qualidade, estética, utilidade e função da contribuição global. Embora a 

maioria dos itens incluídos no formulário se relacione diretamente com as 

características do produto final, há vários aspectos que precisam ser observados 

no desenvolvimento do produto, cujo acesso foi facilitado aos avaliadores através 

dos relatórios de projetos entregues por cada dupla.  
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Os projetos foram avaliados destacando-se aspectos como: clareza e foco 

na proposta inicial, objetivos definidos e alcançados com o produto e originalidade 

da ideia. Outros aspectos considerados apenas como satisfatórios foram: nível, 

diversidade e adequação dos recursos. Foi possível observar que os avaliadores 

esperavam um nível de qualidade além do que é normalmente esperado para um 

estudante desta idade/série escolar. De todos os aspectos avaliados, nenhum 

destes ficou abaixo do nível satisfatório ou insuficiente. 

 

5.3.5 Autoavaliação 

 

Em nossa pesquisa, o Formulário de Autoavaliação foi utilizado como um 

instrumento para o indivíduo observar e julgar suas próprias ideias e 

conhecimentos para, assim, valorizar a si mesmo e a própria capacidade que 

dispôs na realização das tarefas propostas, bem como a qualidade dos trabalhos. 

Por meio da autoavaliação também foi possível avaliarmos aspectos do programa 

como pontos fortes e fracos, as perspectivas dos alunos em relação ao programa, 

as dificuldades, suas frustrações, entre outros (Quadro 5). 

 

 
Quadro 5 – Aspectos destacados na autoavaliação 

Pontos Positivos Pontos Negativos Dificuldades 

Bom ambiente; 
Diversidade nas formas 
de trabalho; 
Interatividade com os 
colegas*; 
Boa explicação sobre os 
conteúdos trabalhos; 
Boa troca de 
conhecimentos, ideias e 
possibilidades; 
Oficinas foram uma 
experiência muito 
interessante; 
Aulas bem divertidas e 
dinâmicas; 
Tema que não é comum; 
Tema despertou 
interesse*; 
Bom desempenho da 
pesquisadora pela 

Pouco tempo para 
desenvolver um bom 
projeto; 
Simplicidade do tema 
trabalhado; 
Pouco desafiador; 
Choque de horários com 
as aulas de reposição 
marcadas pelos 
professores*; 
Falta de 
comprometimento dos 
alunos com as oficinas*; 
Antipatia com a 
Geometria; 
Construções geométricas 
foram entediantes. 

Colagem/montagem do 
caleidoscópio; 
Carga horária do ensino 
em tempo integral com as 
oficinas sobrecarregou as 
tarefas. 
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flexibilidade de ouvir 
sugestões;  
Empenho e dedicação da 
pesquisadora. 
 

    * Aspectos citados por mais de um aluno.  
    Fonte: Elaborado pela autora.  

 

De modo geral, podemos verificar que a maioria dos alunos ficou satisfeita 

com o programa de enriquecimento desenvolvido, com exceção de um aluno que 

relatou não ter atendido às suas expectativas, mas não justificou sua resposta. Os 

alunos consideraram o tema interessante, motivador e diferente das temáticas 

abordadas no ensino regular. Eles também destacaram a interatividade e a boa 

relação que se estabeleceu entre os colegas, principalmente nas atividades em 

duplas.  

Cabe destacar ainda a falta de comprometimento assumida por alguns 

alunos e que pode estar relacionada com a sobrecarga de atividades, uma vez 

que são alunos do regime integral de ensino. Outro aspecto apontado, que não 

contribuiu positivamente para a realização do projeto, foi a falta de afinidade com 

alguns conteúdos, como o caso da Geometria. 

Outros aspectos destacados pelos alunos na autoavaliação serão 

abordados no capítulo a seguir, no qual apresentamos as principais 

considerações acerca dessa pesquisa.  
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CAPÍTULO 6 

REFLEXÕES 

 
No contexto mundial, é possível perceber que, apesar de variações em sua 

concepção, as AH/SD têm recebido lugar de destaque em vários países. A título 

de exemplo, na Espanha, nos Estados Unidos e em Israel, há tempos, vêm sendo 

desenvolvidas pesquisas e programas de atendimento educacional para os 

alunos que, de alguma forma, se destacam dentre seus pares, reconhecendo, 

assim, o potencial humano como capital social. No Brasil, nas últimas décadas, as 

pesquisas voltadas à temática das AH/SD começaram a se intensificar e em 2005 

foram implantados em todas as unidades da federação os Núcleos de 

Atendimento Educacional Especializado (NAAH’s), para a formação de 

professores e o atendimento aos alunos com AH/SD, mas, na prática, essa ação 

não tem garantido o atendimento especializado a todos os alunos da Educação 

Básica, como é o caso dos alunos do IFTO Campus Palmas. 

Após intensa busca nos bancos de teses e dissertações nacionais e 

internacionais, podemos ressaltar a importância deste trabalho pela ausência de 

pesquisas voltadas à elaboração e aplicação de um programa de enriquecimento 

para alunos do Ensino Médio com indicativos de AH/SD em Matemática. Outro 

aspecto a ser destacado é o local em que se aplicou a pesquisa, uma vez que, na 

Região Norte, as pesquisas e programas de atendimento para esse público são 

escassas. Neste capítulo, trazemos algumas considerações feitas a partir do 

trabalho empírico, sustentadas pelo aporte teórico adotado. 

 

6.1 O ESTUDO 

 

O presente estudo teve por objetivo identificar comportamentos de 

superdotação a partir da elaboração e da aplicação de um programa de 

enriquecimento para alunos do Ensino Médio com indicativo de AH/SD em 

Matemática. Os alunos foram selecionados pela equipe multidisciplinar do 

NAPNE, por meio de instrumentos de identificação recomendados na literatura 

especializada.    
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Elaboramos um programa de enriquecimento que contemplava 10 oficinas 

tendo como tema central os Caleidoscópios. Evitando atividades tradicionais, o 

propósito do programa era proporcionar experiências desafiadoras por meio de 

múltiplos recursos didáticos e em diferentes situações de aprendizagem 

possibilitando o desenvolvimento de habilidades específicas.  

A diversidade de recursos didáticos explorados foi um dos diferenciais do 

programa de enriquecimento sendo apontados por Welton no formulário de 

autoavaliação como um ponto positivo do programa: “A diversidade nas formas de 

trabalho”. Mesmo não gostando de Geometria, como alguns alunos revelaram na 

autoavaliação, conseguimos aproximá-los do tema e fazer com que se 

envolvessem nas atividades propostas.  

As tecnologias da informação precisam, cada vez mais, ser incluídas no 

ambiente escolar dessa geração que vive conectada com o mundo. O uso do 

software GeoGebra foi um atrativo que prendeu a atenção dos alunos e tornou a 

atividade prazerosa. Esse recurso permitiu que os alunos visualizassem e 

compreendessem as transformações geométricas no plano como: a translação, a 

rotação, a reflexão em uma reta, a translação refletida ou a reflexão deslizante. 

Após o término da atividade proposta, alguns alunos buscaram novas imagens na 

internet para continuar explorando as simetrias. 

O caleidoscópio diédrico e o transferidor são ferramentas não comumente 

utilizadas no ensino tradicional. Na oficina em que propomos sua utilização, os 

alunos dedicaram longos períodos de tempo e concentração na atividade, 

explorando ao máximo o número de polígonos encontrados com diferentes 

ângulos de abertura do caleidoscópio. A atividade foi “leve”, descontraída e 

proporcionou ricos momentos de discussão entre as duplas.  

A partir das análises dos dados coletados durante a realização do 

programa de enriquecimento, buscamos responder a seguinte questão de 

pesquisa:  

Quais “comportamentos” desenvolvidos pelos alunos com indicativo de 

AH/SD em Matemática em um programa de enriquecimento podem ser 

associados aos Três Anéis de Renzulli? 

Na literatura especializada na área da superdotação, dentre pesquisas 

científicas como documentos oficiais, repetidamente as ideias de Joseph Renzulli 
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são referenciadas. A ótica da superdotação sob um modelo mais flexível e 

abrangente bem como a preocupação para com o atendimento educacional 

especializado nos encorajaram a adotar a concepção de superdotação de 

Renzulli como aporte teórico para estruturar este estudo. 

 

6.2 CONCEPÇÃO DE SUPERDOTAÇÃO DE RENZULLI 

 

A concepção de superdotação apresentada por Renzulli parte de uma 

visão multidimensional que considera diferentes componentes do contexto sócio 

histórico-cultural. O autor defende uma concepção situacional de superdotação, 

garantindo que não se trata de um conceito estático, mas que sofre influência de 

estímulos externos que podem levar o indivíduo a desenvolver comportamentos 

de superdotação em alguma fase da vida. 

Nessa perspectiva, o autor apresenta a Teoria dos Três Anéis de Renzulli, 

e considera como características essencias à condição de superdotação a 

intersecção dos anéis: capacidade elevada, envolvimento com a tarefa e 

criatividade. Renzulli sugere a formação de um Pool de talentos, ou seja, um 

grupo de alunos com indicativos de AH/SD, selecionados segundo o Modelo das 

Portas Giratórias de Renzulli para ser submetido a um programa de 

enriquecimento, visando potencializar suas habilidades.  

O Modelo Triádico de Enriquecimento de Renzulli orientou a elaboração do 

nosso programa de enriquecimento, que visava estimular nos alunos diferentes 

habilidades, muitas vezes não contempladas no modelo tradicional de ensino. Por 

meio do programa de enriquecimento, trabalhado com os alunos do Pool de 

talentos, buscamos observar comportamentos que pudessem ser relacionados 

aos três anéis de Renzulli na perspectiva de alguns momentos de intersecção 

entre os anéis sugerindo, assim, a condição de superdotação. 

 

6.3 OS COMPORTAMENTOS INDICATIVOS DE SUPERDOTAÇÃO  

 

Analisando os comportamentos dos alunos do Pool de talentos no decorrer 

do programa de enriquecimento, buscamos relacioná-los aos três anéis de 

Renzulli e responder à nossa questão de pesquisa. Em relação ao primeiro anel – 
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capacidade elevada, observamos que vários alunos se destacaram. As 

experiências oferecidas por meio de múltiplos recursos didáticos e diferentes 

situações de aprendizagem permitiram que eles revelassem habilidades 

superiores em alguns momentos quando comparados a seus pares. 

A motivação e o envolvimento com a tarefa representam o segundo anel de 

Renzulli. Tivemos alunos que se empenharam exaustivamente em determinadas 

tarefas, dedicaram longos períodos de concentração e criaram altas expectativas 

e exigências quanto ao próprio desempenho. A competitividade os estimulava a 

desenvolver o senso estético, tendendo muitas vezes ao desejo de perfeição. Por 

outro lado, tivemos atividades que não despertaram o interesse de alguns alunos 

que optaram por não participar da tarefa. De modo geral o interesse e o 

envolvimento com as atividades propostas foram bastante satisfatórios na maioria 

dos alunos.  

Quanto ao anel da criatividade, consideramos que esteja diretamente 

relacionado ao envolvimento com a tarefa. Quanto mais o aluno estiver motivado, 

maiores serão as chances de ele desenvolver estratégias inovadoras.  Em nosso 

programa de enriquecimento, várias oficinas foram planejadas para dar espaço à 

criatividade, e vários alunos aproveitaram essas oportunidades. Tivemos 

atividades criativas e originais como os mosaicos e o produto final, que 

exploraram uma diversidade de meios e estratégias. Os alunos mostravam-se 

receptivos frente aos desafios propostos a cada oficina e souberam associar os 

conhecimentos existentes com novas ideias. Alguns alunos se destacaram no 

Pool de talentos pela sua criatividade. 

A intersecção entre os três anéis de Renzulli foi percebida em diversos 

momentos e em alguns alunos e foi representada nas figuras dos 

comportamentos de superdotação. A preocupação em nosso estudo nunca esteve 

relacionada com a classificação/rotulação de superdotação. Segundo Renzulli, o 

conceito de superdotação não é estático, mas, sim, pode se manifestar em 

determinadas situações se for estimulado. Em nossas análises, constatamos isso, 

pois nenhum indivíduo do Pool de talentos foi bom em tudo o tempo todo, o que 

reforça a concepção situacional de superdotação de Renzulli. O autor destaca a 

importância de fatores externos que podem influenciar na condição de 
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superdotação, podendo esta apresentar picos de intensidade ou até mesmo se 

ausentar. 

Reconhecemos, assim como Renzulli, a importância do meio como 

essencial para a condição de superdotação. Defendemos a ideia de que as 

oportunidades de enriquecimento sejam oferecidas a todos os alunos, não 

somente a um grupo previamente selecionado. Neste estudo, foi possível 

observar que mesmo os alunos que não demonstraram comportamentos de 

superdotação conseguiram participar e realizar as atividades, mesmo com 

algumas dificuldades, mas cada um a seu tempo. As atividades em grupos foram 

momentos muito importantes para a discussão de ideias e a troca de 

experiências, pois proporcionaram crescimento pessoal e o sentimento de 

inclusão. 

 

6.4 UM CAMINHO A PERCORRER NA PERSPECTIVA DA INCLUSÃO  

 

Nesta pesquisa, o programa desenvolvido explorou uma variedade de 

recursos que viabilizaram a emergência de diferentes habilidades, oferecendo 

oportunidades para que todos pudessem desenvolver seus potenciais. Algumas 

limitações como a falta de horários disponíveis na escola para a aplicação do 

programa de enriquecimento nos fez presenciar a negligência do público das 

AH/SD nas escolas. Não sabemos se atrelados a mitos e a própria falta de 

conhecimentos quanto as necessidades educacionais especiais dos alunos com 

AH/SD, muitas escolas não percebem a necessidade de um atendimento 

especializado para esse público. 

O programa de enriquecimento Caleidoscópios e construções geométricas 

pode contribuir com estudos futuros sendo possível sua adaptação e adequação 

de acordo com cada realidade. Elaborado a partir do Modelo Triádico de 

Enriquecimento de Renzulli traz elementos essenciais e com um passo a passo 

detalhado da elaboração e aplicação das atividades podendo ser adotado como 

uma “Trilha pedagógica” em programas de formação de professores.  

Reconhecendo as capacidades cognitivas de todos os educandos e as 

habilidades que podem ser desenvolvidas respeitando-se os diferentes estilos de 

aprendizagem, recomendamos para estudos futuros que os programas de 
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enriquecimento devam ser oferecidos a todos os alunos como oportunidade e 

incentivo para atingir seu potencial máximo. Nessa perspectiva, destacamos a 

importância do Modelo de Enriquecimento para toda Escola (MEE) defendido por 

Renzulli (1999) e o sugerimos sob uma ótica inclusiva como uma alternativa para 

enriquecer o currículo regular com atividades investigativas que permitam 

autonomia dos alunos e despertem a curiosidade para diferentes áreas de 

interesse.  

Assim como propõe o Modelo de Enriquecimento para toda Escola, 

procuramos ampliar as experiências de aprendizagem para que nossos 

participantes tivessem um bom desempenho. Assim, para trabalhos futuros, 

sugerimos que a escola não seja dividida em grupos de “superdotados” e “não 

superdotados”, mas que todos tenham oportunidades de desenvolver diferentes 

habilidades. Parafraseando Renzulli (2004, p. 121):  

 A maré alta eleva todos os navios 
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ANEXO A – Formulário de autonomeação 

 

Autonomeação 
 

Nome: _____________________________________________Idade: _______ 
Escola: ____________________________________________ Série: _______ 
 
1. Em quais áreas você tem talento ou habilidade especial? 

 
(    ) Habilidade Intelectual Geral                  (    ) Música 

(    ) Matemática                                            (    ) Teatro 

(    ) Ciência                                                   (    ) Dança 

(    ) Estudos Sociais                                     (    ) Criatividade 

(    ) Linguagem                                             (    ) Liderança 

(    ) Leitura 

(    ) Artes 

 
 
2. Por que você se considera bom nessas áreas? Descreva os projetos que 
você já realizou, livrs que leu, ou outras atividades que possam explicar porque 
você é bom nestas áreas.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________ 

Renzulli; Reis, 1997. Adaptação: Ângela M. R. Virgolim – Universidade de Brasília e 
University of Connecticut. 
 
 

 


