
ENSAIO AUTORAL SOBRE A TRAJETÓRIA DA EDUCAÇÃO DOS SUPEDOTADOS NO BRASIL 
A história da educação dos superdotados no Brasil teve seu primeiro registro oficial em 1929, 
quando da Reforma do Ensino Primário, Profissional e Normal do Estado do Rio de Janeiro, cuja 
capital era Niterói, uma vez que a capital do País era o Distrito Federal localizado no antigo 
Estado da Guanabara, atual cidade do Rio de Janeiro. 
Em artigo publicado em 1946, Helena Antipoff usou três termos para se referir às crianças mais 
brilhantes: supernormais, bem-dotados e superdotados, passando a utilizar em todas as suas 
obras subsequentes o termo bem-dotado, justificando o fato devido à maior abrangência 
conceitual que o termo impunha, dizendo: “esquivamo-nos de dizer ‘superdotados’ porque 
estes são em número muitíssimo raro em todo o mundo” (ANTIPOFF, 1976, p. 417), favorecendo 
assim o atendimento educacional a um grupo maior de alunos.  
Segundo o modelo estatístico, os superdotados existem em uma escala de vai de 1 a 3% de 
qualquer população que não tenha passado por situação extrema como a Síndrome Congênita 
do Vírus da Zica, que em função da microcefalia vai comprometer a condição neurológica, base 
da cognição humana de inúmeras crianças, repercutindo nos resultados da educação escolar 
brasileira. Helena Antipoff considerava relevante uma faixa estatística maior que vai até 15%, 
garantindo que um maior número de alunos pudesse se beneficiar de programas educacionais 
voltados para o desenvolvimento de talentos. 
Em 1961, foi promulgada a Lei N.º 4.024, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que em seus 
artigos 8º e 9º, fez referência à educação dos “excepcionais”. Responsável pela utilização do 
termo “excepcionais” no âmbito da Educação Especial, a psicóloga Helena Antipoff publicou em 
1984, que “no termo excepcional estão incluídos aqueles classificados acima ou abaixo da norma 
de seu grupo, visto serem portadores de características mentais, físicas ou sociais que fazem de 
sua educação um problema especial (ANTIPOFF, 1984, p. 149). Por esta ocasião, já havia, tanto 
pelo senso comum como pelos especialistas na área, a recorrente utilização do termo 
“excepcionais” como referência apenas aos alunos deficientes.  
O uso equivocado do vocábulo provocou um novo significado, antes relacionado ao “que está 
muito acima do padrão ou da qualidade normal; excelente, brilhante”, passando a se referir ao 
“que é fora do comum, que ocorre além dos limites do estabelecido ou do que é normal, 
frequente ou corriqueiro” e um terceiro conceito, “diz-se de ou indivíduo que tem deficiência 
mental (baixo QI [quociente de inteligência]), física (deformação do corpo) ou sensorial 
(cegueira, surdez etc.).” No Dicionário Aurélio on-line, a menção ao que se relaciona ao mais 
brilhante desaparece definitivamente. No mais popular dos dicionários encontra-se como 
significado ao vocábulo “excepcional” as seguintes menções: “Em que há exceção. Relativo a 
exceção. Excêntrico; anormal. Que ou quem apresenta deformação física ou insuficiência de 
uma função física ou mental; que ou quem apresenta uma deficiência.” Assim se entende o 
estado do conhecimento eu se tornou expressão de preconceito e exclusão.  
Em 1967, na vigência do Governo Militar e sob sua orientação, o Ministério de Educação e 
Cultura criou, através de portaria, uma comissão para estabelecer critérios de identificação e 
atendimento aos superdotados. Até então, os alunos superdotados não tinham qualquer 
programa próprio, enquanto os alunos com deficiência eram atendidos nas escolas públicas por 
meio de Campanhas: Campanha para a Educação do Surdo Brasileiro; Campanha Nacional de 
Educação e Reabilitação de Deficientes da Visão; e a Campanha Nacional de Educação e 
Reabilitação de Deficientes Mentais.  
Em agosto de 1971, foi promulgada a Lei 5692. Pela primeira vez, uma lei dizia no artigo 9º, “os 
alunos que apresentarem deficiências físicas ou mentais, os que se encontrarem 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.” (Lei 5692, 1971). 
Com vistas a “proporcionar oportunidades de educação, propondo e implementando 
estratégias decorrentes dos princípios doutrinários e políticos, que orientam a Educação 
Especial” (Decreto nº 72.425, de 3 de julho de 1973) foi criado, durante o governo do General 



do Exército Brasileiro Emílio Garrastazu Médici, o Centro Nacional de Educação Especial 
(CENESP) do MEC. Inaugurado pelo Ministro da Educação e Cultura Jarbas Passarinho, o CENESP 
teve como primeira Diretora Geral, a Psicóloga e Pedagoga Sarah Couto Cesar, formada pela 
Escola Superior de Guerra com trabalho de conclusão de curso sobre superdotados.  
O CENESP era um órgão hibrido porque atuava tanto na administração direta como na indireta 
com autonomia administrativa e financeira. Com fundo próprio, a Direção Geral nomeou 
Assessorias Técnicas nas diferentes áreas da Educação Especial. Para a área da Superdotação foi 
nomeada a Psicóloga Educacional do INEP, Maria Helena Novaes, que se tornou referência 
nacional na organização de serviços, produção acadêmica de pesquisas e obras bibliográficas. 
Sua tarefa era a de colocar em ação o Plano Setorial de Educação e Cultura, previsto para o 
período de 1972 a 1974, que fixou “uma política de ação do MEC com relação ao superdotado” 
no Projeto Prioritário n.º 35 (Novaes, 1979, p. 38). Foram estabelecidos os princípios 
doutrinários da Educação Especial para alunos superdotados e o 1º conceito no âmbito de uma 
política pública: “serão consideradas crianças superdotadas e talentosas as que apresentarem 
notável desempenho e/ou elevada potencialidade em qualquer dos seguintes aspectos, isolados 
ou combinados: - capacidade intelectual geral; - aptidão acadêmica específica; - pensamento 
criador ou produtivo; - capacidade de liderança; - talento especial para artes visuais, dramáticas 
e musicais; - capacidade psicomotora (CENESP, 1976, p. 2; 1986, p. 10; NOVAES, 1979, p. 31). 
Novaes (1979) foi responsável por divulgar duas categorias conceituais distintas: a dos 
superdotados e a dos talentosos, que se distinguiriam porque os superdotados estariam 
“situados em zona superior devido às suas elevadas capacidades, constituindo-se em um grupo 
minoritário, que se destacaria por suas performances e realizações de alto nível, e talentosos 
seriam os indivíduos com talentos especiais em diversos setores das atividades humanas.” 
(Novaes, 1979, p. 14). 
A organização, implantação e supervisão do funcionamento do modelo de Serviços de Educação 
Especial na área da Superdotação, criado durante o Governo Militar nas décadas de 70 e 80, se 
tornou referência nacional e diferentes Estados e Municípios passaram a atender alunos, que 
desde o Plano Setorial de Educação e Cultura (1972-1974) já estabelecia que "a função da 
educação é valorizar cada novo homem, como indivíduo e como ser social," e recomendava: 
"que enquanto não se puder abrir largamente as portas da educação a cada um". . . "favoreça-
se a ascensão cultural dos talentosos, os mais capazes de mobilizar a ciência e a técnica em favor 
do progresso social." 
Contudo, toda a prioridade foi dada apenas aos alunos com deficiências. Substancialmente, o 
número de alunos com deficiências veio aumentando progressivamente, enquanto os 
programas de atendimento aos alunos superdotados sofreram solução de continuidade a cada 
mudança de governo. 
Na década de 1980, questões econômicas mudaram o cenário internacional. O Brasil mudou 
simultaneamente. Não só a progressiva finalização do Governo Militar, a abertura democrática 
e a nova Constituição de 1988 foram notícias importantes. A dívida externa brasileira com o 
Fundo Monetário Internacional (FMI) ocupava todos os noticiários e todas as mídias. A inflação 
impedia o avanço social e o crescimento econômico, ameaçava a sustentabilidade e o progresso. 
Segundo Bresser-Pereira (1990), o Brasil vivia o estado de moratória não-declarada, uma 
condição que colocava sob ameaça o FMI, uma vez que a liderança brasileira poderia influenciar 
o reposicionamento econômico de outras nações devedoras.  
Atendendo às demandas dos países devedores, o FMI apoiou o Banco Mundial no financiamento 
de um evento realizado pela UNESCO em 1990, em Jomtien, na Tailândia. O evento foi chamado 
“Conferência Mundial de Educação para Todos” e gerou a “Declaração Mundial sobre Educação 
para Todos: Satisfação das Necessidades Básicas de Aprendizagem, aprovou o Plano de Ação 
para Satisfazer as Necessidades Básicas de Aprendizagem.” O evento inaugural da Política de 
Inclusão ocorreu entre os dias 5 e 9 de março de 1990, nos últimos dias do governo do 
Presidente José Sarney, o primeiro presidente civil após vinte anos de Governo Militar, 
decorrente da morte de Tancredo Neves. O MEC assinou a Declaração de Jomtien, assumindo 



compromisso com a “Educação para Todos” os brasileiros sem distinção, ciente de que o Banco 
Mundial subsidiaria a política internacional acordada entre os signatários, mas que o Brasil teria 
que fazer ajustes na legislação educacional brasileira a fim de se adequar aos termos recentes e 
inovadores. 
Em 31 de março de 1990, um novo Presidente brasileiro tomou posse. O primeiro presidente 
eleito pelo povo após o Governo Militar. Fernando Collor de Melo assumiu e acatou a todas as 
exigências do Banco Mundial. A mais significativa foi a extinção da área da Educação Especial1, 
levando todos os alunos com deficiências para a rede regular de ensino. Em relação aos alunos 
superdotados, a mudança provocou ameaças à manutenção dos serviços oferecidos nos Estados 
e Municípios. Foi o fim do apoio para a organização e funcionamento dos Serviços de Educação 
Especial na área da superdotação para a formação de professores, identificação e atendimento 
educacional do tipo suplementar ou de enriquecimento em salas de recursos ou em sala de aula 
comuns aos alunos superdotados.  
Contudo, com o Governo Collor vieram o aprofundamento da recessão econômica, a extinção 
de quase 1 milhão de empregos, a inflação foi a 1200% ao ano e as denúncias de corrupção 
política. O resultado foi o primeiro impeachment praticado no Brasil, levando à renúncia do 
Presidente Collor. Com a posse do Vice-Presidente Itamar Franco, criado em Juiz de Fora-MG 
nascido em 1930, cedo ingressou na política local e não demorou a chegar na política nacional. 
Conheceu de perto a Psicóloga Helena Antipoff, responsável pela criação da Sociedade 
Pestalozzi, um modelo privado, filantrópico, de atendimento médico-pedagógico aos deficientes 
em Minas Gerais e no Rio de Janeiro e do modelo de atendimento aos alunos superdotados na 
zona rural de Ibirité, região metropolitana de BH/MG. Logo que assumiu a Presidência da 
República, Itamar Franco, recriou a Secretaria de Educação Especial e nomeou como Diretora-
Geral a Dra. Rosita Edler de Carvalho (1993-1994), mulher culta e cm inúmeros cursos de 
mestrado e doutorado. 
Em 1994, novo evento promovido pelo Banco Mundial veio atender uma demanda dos países 
que vinham tentando implantar a Educação Para Todos sem sucesso. No período de 7 a 10 de 
junho de 1994, na cidade espanhola de Salamanca, os países devedores do FMI, mais uma vez 
assinaram um acordo internacional intitulado “Declaração de Salamanca e Linha de Ação sobre 
Necessidades Educativas Especiais”, resultado da “Conferência Mundial sobre Necessidades 
Educativas Especiais: Acesso e Qualidade”. O novo acordo trouxe uma novidade: o Brasil 
conseguiu consenso para inserir explicitamente o grupo de alunos bem-dotados no público-alvo 
a ser contemplado no agora Paradigma de Suporte.  
Com o novo acordo, a pressão para a criação de uma nova legislação educacional aumentou e o 
Governo Federal aprovou uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, 
1996) que trás explicitamente os direitos que os alunos superdotados possuem. Desde 1996, um 
capítulo exclusivo, o Capítulo V – Educação Especial, garante, serviços de apoio especializado, 
atendimento educacional especializado, educação especial na educação infantil (Art. 58); 
currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, aceleração para 
concluir em menor tempo o programa escolar, professores com especialização adequada, 
educação especial para o trabalho para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas 
áreas artística, intelectual ou psicomotora; acesso igualitário aos benefícios dos programas 
sociais suplementares (Art. 59). 
Embora sejam nativos nas escolas regulares, o atendimento educacional especializado dos 
alunos superdotados passa por um processo invertido, buscando-se fora da escola os 

                                                           
1 Em 1986, o Presidente General Figueiredo transformou o Centro Nacional em Educação Especial 

(CENESP) na Secretaria de Educação Especial (SESPE) com o Decreto nº 93.613 e transferiu para Brasília o 
órgão do MEC, passando sua Direção para a médica Helena Bandeira Figueiredo. Em 1990 o Presidente 
Collor de Melo extinguiu a SESPE e sua função foi transferida para Coordenação de Educação Especial 
vinculada à Secretaria Nacional de Educação Básica (SENEB). 
 



especialistas na área do seus interesses e talentos, o que favorece “o acesso aos níveis mais 
elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um.” 
(BRASIL, 1996).2 A inversão é recomendada quando seja necessário o atendimento às vocações 
científicas, artísticas ou desportivas a alunos precoces ou prodígio com políticas públicas 
apropriadas como a Iniciação Científica Jr. do CNPq. 
Entre os anos 2001 e 2018 foram publicados uma série de documentos, resoluções, leis, 
decretos para alavancar a educação dos alunos com deficiência. Este movimento gerou um 
aumento significativo do número de alunos com deficiência registrados no Censo Escolar do 
INEP, que se reflete em BPC a ser pago a tais alunos. O mesmo não se observou em relação aos 
alunos superdotados, que tiveram apenas duas Resoluções e um Decreto abordando ou 
ratificando os direitos garantidos na LDB, sem contudo garantir gratuidade para retornarem no 
contraturno para o atendimento educacional especializado seja “nas escolas públicas de ensino 
regular em interface com os núcleos de atividades para altas habilidades/superdotação e com 
as instituições de ensino superior e institutos voltados ao desenvolvimento e promoção da 
pesquisa, das artes e dos esportes.” (Resolução nº 4, 2009, Art. 7º). 

ANO 
Nº DE ALUNOS AH/SD 

EM AEE 
Nº DE ALUNOS COM 
DEFICIÊNCIA NO AEE 

2000 750 382.215 

2001 984 404.743 

2002 1.110 448.601 

2003 1.675 504.039 

2004 2.006 566.753 

2005 1.928 640.317 

2006 2.769 700.624 

2007 2.988 654.606 

2008 3.691 695.699 

2009 5.637 639.718 

2010 9.208 702.603 

2011 10.951 752.305 

2012 11.025 820.433 

2013 12.357 843.342 

2014 13.308 886.815 

2015 14.357 930.683 

2016 15.751 751.065 

2017 19.451 827.243 

Fontes: INEP/MEC (2001-2018)3 
 
Em 2005, com a intervenção da UNESCO e o apoio financeiro do Banco Mundial, foi criado o 
Núcleo de Atividades para Alunos com Altas Habilidades ou Superdotação4 (NAAH/S). Em 2008, 
o MEC publicou a Política Nacional em Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 
que foi uma expressão pobre do que pode ser oferecido em termos de política pública para os 
alunos superdotados. Embora um Grupo de Trabalho constituídos de especialistas da área, 
docentes de universidades públicas com atendimento a alunos superdotados (Unb, UFF, UFSM), 
o texto final apresentado pelo MEC não agregou a sugestões feitas. 

                                                           
2 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm 
3 http://www.educacenso.inep.gov.br/censobasico/#/ 
4 A terminologia utilizada na LDB “superdotados” foi modificada para altas habilidades/superdotação na 
Resolução nº 2 de 2001, seguindo uma tendência introduzida pela Europa que passou a denominar tais 
alunos com high abilities. Em 2011, o Decreto nº 7611, mudou mais uma vez a terminologia para altas 
habilidades ou superdotação, que vem se mantendo nas últimas modificações realizadas na LDB nos 
anos 2013, 2015 e 2018. 



Em 2015, ocorreu nova mudança na LDB. A Lei nº 13.234 dispôs “sobre a identificação, o 
cadastramento e o atendimento, na educação básica e na educação superior, de alunos com 
altas habilidades ou superdotação.” Tal mudança surgiu a partir da avaliação negativa feita pela 
UNESCO a respeito do efeito da implantação dos NAAH/S e a reboque da Lei Brasileira de 
Inclusão (LBI), que no Título III, Das Disposições Finais e Transitórias, Art. 92, que criou o 
“Cadastro Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Cadastro-Inclusão).”  
Em relação aos NAAH/S, o programa foi entregue aos Estados que deveriam alocar pessoal e 
fomentar a formação continuada de professores, atender os alunos e às famílias. Contudo, com 
o tempo, a falta de acompanhamento que poderia servir de apoio e fiscalização, os Estados 
foram abandonando o programa, os itens entregues com tombamento do FNDE foram 
absorvidos em outros espaços e os alunos continuam invisíveis como apontado na literatura 
produzida academicamente.   
Em relação à LBI, trata-se de uma lei inclusiva, de abrangência brasileira, que não inclui todo o 
público-alvo da Educação Especial. Para remediar a indiscutível e indisfarçável exclusão, o MEC 
decidiu modificar a LDB, coisa que a LBI não fez, publicando uma lei exclusivamente para a 
criação do Cadastro Nacional dos superdotados. Feita sem organização, planejamento e 
intenção real no atendimento dos alunos superdotados, atropelando o Censo Escolar do INEP, 
o MEC ainda não conseguiu até os dias atuais, implantar o referido Cadastro Nacional.  
Ainda sobre 2015, este é o ano que marca a vigência da Declaração de Salamanca. O Brasil 
assinou mais um acordo internacional com o Banco Mundial. A “Declaração de Incheon – 
Educação 2030: rumo a uma educação de qualidade inclusiva e equitativa e à educação ao longo 
da vida para todos”, assinada durante o Fórum Mundial de Educação 2015, na cidade de 
Incheon, Coréia, é um contrato de avaliação do que foi feito durante o tempo de vigência do 
Educação para Todos e de Salamanca e de financiamento de projetos destinado à educação de 
meninas e mulheres. Enfim, uma porta mais estreita e que vai levar o Brasil a mostrar porque 
depois de tantos anos de investimento internacional, os resultados não refletem os 
investimentos feitos.   
O ano de 2019 foi marcado pela posse do Governo Jair Bolsonaro. Inovador desde a campanha, 
ainda precisa inovar na educação de alunos superdotados. Os alunos superdotados ainda não 
possuem visibilidade no novo Governo. O Ministério da Educação deixou os alunos com altas 
habilidades ou superdotação na Diretoria de Apoio à Pessoa com Deficiência, sem nenhuma 
explicação que justificasse o equívoco conceitual. Por que não criou a Diretoria de Apoio aos 
Alunos com Altas habilidades ou Superdotação? O Ministério dos Direitos Humanos ainda não 
sinalizou nenhuma ação compatível com o alunado em questão. Será que vai contemplar os 
alunos superdotados com a gratuidade no transporte urbano para o deslocamento no 
contraturno para retornarem ou se dirigirem ao local aonde realizam o atendimento 
educacional especializado?  E o Ministério de Ciência e Tecnologia, que poderia incrementar as 
ações do CNPq. Será que não sabe que alunos superdotados apresentam vocação científica? 
Historicamente, a primeira iniciativa de oferta de iniciação científica para alunos de ensino 
médio no Brasil ocorreu em 1986 na Escola Politécnica da Saúde, Joaquim Venâncio/Fundação 
Oswaldo Cruz (EPSJV/FIOCRUZ), o Programa de Vocação Científica (Provoc), (AMANCIO, 
QUEIROZ, AMANCIO FILHO, 1999).5  

 
O PROVOC passou a ser um “modelo para a criação de projetos como 
Jovens Talentos para a Ciência da FAPERJ, em 1999 e Jovem Cientista 
Amazônia da FAPEAM em 2006” (Fiocruz/EPSJV, 2016). A difusão do 
PROVOC foi determinante para que, em 2003, o CNPq criasse o 

                                                           
5 AMANCIO, Ana Maria; QUEIROZ, Ana Paula R. de; AMANCIO FILHO, Antenor. O Programa de 

Vocação Científica da Fundação Oswaldo Cruz (Provoc) como estratégia educacional relevante. Hist. 
cienc. saude-Manguinhos,  Rio de Janeiro ,  v. 6, n. 1, p. 181-193,  June  1999 .   Available from 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59701999000200010&lng=en&nrm=iso>. 
access on  27  July  2018.  http://dx.doi.org/10.1590/S0104-59701999000200010. 



Programa de Iniciação Científica Jr. (ICJr.), com os mesmos objetivos e 
finalidades definidos na década de 80. Cada universidade pode buscar 
recursos para seus Programas de ICJr., no CNPq, que atendesse às 
bolsas de ensino fundamental e médio dos alunos dos Colégios de 
Aplicação e médio dos colégios estaduais (Fiocruz/  EPSJV, 2016). 
(DELOU et all, 2018).6 
 

Segundo Oliveira e Bianchetti (2018), o CNPq criou o programa Iniciação Científica Júnior 
(ICJ) com a parceria das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (FAPs), passando a fomentar 
programas de bolsas de IC-Jr/FAPs; Pibic-EM; o PIC-Obmep em parceria com o Impa, com a 
finalidade com a finalidade de  

 
Despertar vocação científica e incentivar talentos potenciais entre 
estudantes do ensino fundamental, médio e profissional da Rede 
Pública, mediante sua participação em atividades de pesquisa 
científica ou tecnológica, orientadas por pesquisador qualificado, em 
instituições de ensino superior ou institutos/centros de pesquisas. 
(CNPq, 2018)7 
 

Convergindo com estes programas, a Capes criou o Programa Jovens Talentos para a 
Ciência (PJT-IC) e o Programa Talentos para Inovação. 

O Programa Jovens Talentos para a Ciência, concede bolsas de iniciação científica par 
estudantes de graduação das instituições federais de ensino superior.  

O objetivo principal é a preparação de estudantes para participarem 
do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes), Ciência sem Fronteiras (CsF) ou Programas de Iniciação 
Científica (PIBIQ/CNPq). CAPES, 2018).8 
 

O Programa Talentos para Inovação inclui, além do CNPq, a parceria com a Empresa 
Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) e do Instituto Euvaldo Lodi (IEL-NC) que 
se destina a 

 
apoiar a capacitação e a inserção de profissionais especializados em 
projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (P,D&I) executados 
em Unidades e Polos Embrapii, por meio de concessão de Bolsa Jovens 
Talentos (BJT).  
 

Para que estes programas tenham sucesso, é preciso que os professores qualificados em 
formação inicial, formação continuada, formação associada à pesquisa assim como de 
divulgação à pesquisa para a disseminação do conhecimento produzido. Em 2017, o Ministério 
da Educação criou o Política Nacional de Formação de Professores do Ministério da Educação 
que inclui os programas criados pela Capes:  Pibid, Residência Pedagógica, Parfor, Obeduc, 
Novos Talentos, Life, Prodocência, Programa STEM, Projeto Água. 

 

                                                           
6 DELOU, Cristina M. C. Altas Habilidades ou Superdotação no Ensino Superior: possibilidades e avanços no Brasil. 

VIRGOLIM, Angela (Org.). ALTAS HABILIDADES/ SUPERDOTAÇÃO: Processos Criativos, Afetivos e Desenvolvimento 
de Potenciais. PR: Curitiba, Juruá, 2018. 

 
7 http://www.cnpq.br/documents/10157/96bfa431-898f-49b8-a70f-4c070af213e6 
8 http://www.capes.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/7044-programa-jovens-talentos-para-a-ciencia-
prorroga-inscricoes 



Todavia, ainda não há um programa de fomento para a formação de professores para 
atendimento à Lei nº 13.234, de 2015, ou seja, qualificados para a identificação, cadastramento 
e atendimento, na educação básica e na educação superior, de alunos com altas habilidades 
ou superdotação, (BRASIL, 2015, Art. 9º, inciso IV, alínea A), que são, em potencial os alunos 
que deveriam ser atendidos e apoiados com as políticas de fomento de Iniciação Científica 
Júnior, Iniciação Científica, Programa Jovens Talentos para a Ciência, Programa Talentos para 
Inovação, que são a base de todos os demais programas de fomento aos pesquisadores 
brasileiros de notórios saber e produção de excelência. 

Tal demanda surgiu a partir da alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei 
9394/96, com a criação do Cadastro Nacional de Alunos com Altas Habilidades ou Superdotação, 
como diz o artigo 59, inciso A 

 
O poder público deverá instituir cadastro nacional de alunos com altas 
habilidades ou superdotação matriculados na educação básica e na 
educação superior, a fim de fomentar a execução de políticas públicas 
destinadas ao desenvolvimento pleno das potencialidades desse 
alunado.  (BRASIL, 2015). 
 

O artigo é acompanhado pelo Parágrafo Único, que diz  
 

A identificação precoce de alunos com altas habilidades ou 
superdotação, os critérios e procedimentos para inclusão no cadastro 
referido no caput deste artigo, as entidades responsáveis pelo 
cadastramento, os mecanismos de acesso aos dados do cadastro e as 
políticas de desenvolvimento das potencialidades do alunado de que 
trata o caput serão definidos em regulamento. (BRASIL, 2015). 
 

Está previsto que os alunos com altas habilidades/superdotação 
 

terão suas atividades de enriquecimento curricular desenvolvidas no 
âmbito de escolas públicas de ensino regular em interface com os 
núcleos de atividades para altas habilidades/superdotação e com as 
instituições de ensino superior e institutos voltados ao 
desenvolvimento e promoção da pesquisa, das artes e dos esportes. 
(BRASIL, 2009, Art. 7º),  
 

Como contribuir para o aumento do número de alunos com altas habilidades ou 
superdotação indicados para o atendimento educacional especializado com bolsas de ICJ das 
FAPs ou das instituições de ensino superior, se os professores não são formados para proceder 
a identificação de tais alunos? 

O número de alunos nativos da escola com altas habilidades ou superdotação 
matriculados no AEE, indicados no Censo Escolar do INEP no ano de 2017, foi de 19.451 alunos 
contra os 827.243 alunos com deficiência que não são nativos da escola e que foram 
beneficiados pela política de inclusão e o BPC. 

As evidências fenotípicas de deficiências genéticas como a Síndrome de Down, ou 
comportamentais, como o Transtorno do Espectro do Autismo parecem mais familiares aos 
professores do que as incongruências observadas em alunos entediados devido às práticas 
pedagógicas desatualizadas, assimétricas aos talentos e pensamento crítico evidenciados pelos 
alunos que também não apresentam alto desempenho escolar. Ao mesmo tempo, são os alunos 
superdotados que mantém o funcionamento das bocas de fumo que não podem acolher 
indivíduos cegos, surdos, cadeirantes, amputados, autistas, devido à natureza das práticas e do 
nível de alerta em relação às incursões policiais. Enquanto alunos superdotados são mantidos 



invisíveis nas escolas, são negligenciados em relação às suas potencialidades e interesse pelo 
conhecimento, são desvalorizados por professores que não valorizam os que sabem mais, o 
tráfico de drogas abre as portas para aqueles que são líderes e sabem alocar “soldados” segundo 
as capacidades de cada um, os que são mentalmente ágeis e organizados, estrategistas, 
logísticos, que operam com inteligência e inovação, são honestos financeiramente e não são 
dependentes químicos porque precisam de chefes sóbrios. São os que desafiam a inteligência 
dos grupamentos policiais pelos métodos e equipamentos que utilizam fora da frequência 
vigiada. Estão à frente das forças de controle social.  

É necessário que se criem políticas públicas que enfatizem a formação de professores na 
área da superdotação com vistas a capacitar a escola a atender alunos superdotados de acordo 
com o nível do desenvolvimento e as vocações de cada um. É preciso pensar que a criança opera 
tecnologia e a escola não inclui tecnologia em suas práticas. As crianças bilingues, trilíngues ou 
poliglotas precisam ser avaliadas de acordo com suas capacidades de leitura e serem avançadas 
nos anos escolares, independemente das idades que possuam. As crianças que façam cálculos 
mentais desde cedo devem ser estimuladas a demonstrar os seus cálculos e não apenas escrever 
os cálculos no papel. Crianças autodidatas com interesses científicos precoces devem ter acesso 
aos laboratórios científicos sem restrição de idade, assim como crianças com vocação artística 
ou desportiva devem ter acesso aos ateliers de artes, teatros ou aos clubes de formação atlética 
a fim de desenvolver as habilidades superiores que demonstram. Crianças que apresentam 
liderança devem experimentar práticas de gestão de pessoas a fim de aprender desde cedo a 
lidar com grupos de diferentes estilos. Ao mesmo tempo em que se devem prevenir o 
sofrimento psíquico em alunos superdotados produzidos pela indiferença, negligência, 
desprezo, descuido, negação, desconhecimento, tão comuns nas escolas em geral.  

Professores bem formados no atendimento às necessidades dos alunos superdotados 
podem prevenir o bullying causado por sentimentos impróprios em relação aos alunos 
superdotados. Podem ajudar às famílias a entender melhor as crianças e os adolescentes de 
acordo com os perfis que cada um apresente. Podem ajudar aos alunos a escolher carreiras 
profissionais diante de interesses múltiplos. Podem colaborar com a organização dos currículos 
de acordo com os interesses de cada aluno. Podem ajudar a encontrar especialistas nas áreas 
de interesse dos alunos precoces e autodidatas. Podem ajudar na construção do 
autoconhecimento de cada um inclusive de si mesmo. 

A bem dizer da verdade, a educação dos alunos superdotados teve seu maior crescimento 
durante o Governo Militar iniciado na década de 60. A partir dos anos 90, nenhum governante 
brasileiro, independente da ideologia vigente, demonstrou compreender e se esforçou para 
oferecer aos alunos superdotados as condições ideais para o desenvolvimento de 
personalidades equilibradas, com valores sociais de colaboração e solidariedade.  

“Só ajuda alguém a crescer aquele que está aberto para aprender; só educa 
verdadeiramente quem vê diante de si uma trajetória de realizações criativas, buscando 
sempre se renovar, demonstrando o seu profundo respeito pelo outro e pela própria vida.” 
(Novaes, 1976). 

Rio de Janeiro, 08 de fevereiro de 2019. 
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