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RESUMO 

Este trabalho, a partir de uma retrospectiva educacional brasileira para estudantes 
com necessidades educacionais especiais e, mais especificamente, com altas 
habilidades/ superdotação, procurou resgatar os diferentes aspectos que 
caracterizam as fases denominadas exclusão, segregação, a integração e inclusão, 
sendo que a última ainda se encontra em fase de consolidação.  No que diz respeito 
a alunos com altas habilidades/ superdotação, ainda se faz necessário desmitificar 
muitas falsas ideias e mitos enraizados que levam os professores a pensar que 
estes alunos já nascem prontos para toda e qualquer situação em suas vidas. Não 
sendo ainda o suficiente apenas identificar a superdotação, mas sim suscitar formas 
e meios de levar estes alunos tão talentosos a atingirem o objetivo de todos os que 
passam pelas escolas que é estarem aptos a interagir socialmente com criticidade 
das decisões e ações. Atualmente, no Brasil, há leis que tangem o atendimento 
educacional para este público em atividade complementar ao ensino regular, de 
modo que os professores das classes comuns têm um papel central no processo de 
inclusão, visto o grande número de horas e dias que tem contato com seus alunos. 
Desse modo, um olhar sensível a cada tipo de necessidade educacional especial de 
seus alunos está condicionado ao professor como um agente central da identificação 
e atendimento às especificidades dos mesmos nos processos de ensino e de 
aprendizagem. Quando pensamos num ensino de física, a primeira coisa que nos 
vem à mente é a forma como se ensina e quais objetivos a serem alcançados a 
partir dela, contudo, na perspectiva da inclusão, procuramos demonstrar que, como 
professores inclusivistas, não devemos ficar presos a uma única atitude/prática 
educacional frente à diversidade social e humana presente nas salas de aula. Nessa 
direção, sugerimos neste trabalho uma atividade investigativa experimental que 
busca fazer do aluno participante ativo do processo do ensino aprendizagem sem 
perder de vista o papel do professor preocupado com a excelência do ensino 
escolar. 
 
 
Palavras-chave: Altas Habilidades/Superdotação. Inclusão. Ensino de Física. 
Atividade Investigativa experimental. 
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ABSTRACT 

 
This research from a Brazilian educational retrospective for students with special 
educational needs and, more specifically, with high skills / giftedness, sought to 
rescue the different aspects that characterize the phases called exclusion, 
segregation, integration and inclusion, the last mentioned is still in process of 
consolidating”. With regard to students with high skills / giftedness, it is still necessary 
to demystify many false ideas and ingrained myths that lead teachers to think that 
these students are born prepared for any and all situations in their lives. Identifying 
giftedness is still not enough, but to give rise to ways and means to take these 
talented students to achieve the goal of all those who pass through schools, to be 
able to interact socially with the criticality of decisions and actions. Currently in Brazil, 
there are laws aimed at educational assistance for this public, in a complementary 
activity to regular education, since teachers of ordinary classes have a central role in 
the inclusion process, considering the large number of days and hours that they are 
in contact with their students. Thus, a sensitive look to each type of special 
educational needs of their students, is conditioned to the teacher as a central agent 
of identification and assistance to the student’s specificities in the teaching and 
learning processes. When we think about teaching physics, the first thing that comes 
to our mind is the way it is taught and what goals to be achieved from it, however, in 
the perspective of inclusion, we try to demonstrate that, as inclusive teachers, we 
should not be stuck to a single educational attitude / practice towards social and 
human diversity, present in classrooms. Therefore, we suggest in this research an 
experimental investigative activity that seeks to make the student an active 
participant in the teaching-learning process, without forgetting the role of the teacher 
concerned with the excellence of school teaching. 

 
Keywords: High Skills / Giftedness. Inclusion. Physics teaching. Experimental 
investigative activity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como objeto de estudo o ensino de física para alunos 

identificados como indivíduos com altas habilidades ou superdotados. Dois motivos 

me levaram a escolher este tema tão amplo e complexo para debruçar meus 

esforços no trabalho de conclusão de curso. O primeiro deles tem relação com a 

minha participação como monitor, nos primeiros anos de graduação na Universidade 

Federal Fluminense (UFF), no projeto “Mais Educação”, financiado pelo Governo 

Federal. Naquela ocasião, com atuação na área de ensino de matemática, me 

deparei com um aluno do 6º do Ensino Fundamental que tinha um enorme potencial 

no processo de aprendizagem dos conhecimentos de Matemática. Era perceptível a 

facilidade com que este aluno executava cálculos de forma autônoma e com elevado 

grau de sofisticação, de modo que era visto pela sua turma da escola com um “CDF” 

(pessoa muito inteligente), mas pelo professor e coordenação pedagógica como um 

aluno que necessitava de aulas complementares. Infelizmente naquela época não 

tinha o conhecimento pleno sobre as necessidades educacionais especiais (NEE), 

de maneira que desconhecia as altas habilidades como uma dessas necessidades. 

Todavia, esse jovem estudante me reportava ao tempo de escola. Percebia que 

havia algo em comum, já que vivenciei momentos de sofrimento com algumas 

brincadeiras de colegas de turma e olhares de reprovação dos professores quando 

questionava sobre algum tema durante as aulas. Na realidade, constatei que o que 

era visto como dificuldade do estudante tratava-se apenas do não cumprimento da 

exigência de transcrever seus cálculos para o papel. O aluno, com facilidade, fazia 

tudo mentalmente e só apresentava as respostas. 

 O tempo foi passando e perdi o contato com o aluno, pois no ano seguinte 

não continuei no projeto, mas a sensação de que não tinha feito o máximo por ele 

perdurou. Este sentimento foi perdendo espaço à medida que avançava no Curso de 

Licenciatura em Física, pois a cada disciplina da área da Educação me familiarizava 

com novas possibilidades para melhoraria da prática docente. Encontro-me em 

processo de formação e, sendo assim, como futuro professor, tenho a consciência 

de que a minha prática docente ainda será enriquecida com novos conhecimentos. 

Outra vivência universitária que me motivou ao estudo da superdotação foi a 

participação no projeto: Altas Habilidades e a Vocação na Área de Biotecnologia: a 

identificação e o apoio ao desenvolvimento de novos recursos humanos, como 
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bolsista de desenvolvimento acadêmico, voltado à divulgação científica para alunos 

superdotados. Essa oportunidade me causou, simultaneamente, surpresa e 

questionamento, já que até aquele momento, nos componentes curriculares do 

Curso de Licenciatura em Física, da UFF, esse tema não tinha sido objeto de 

estudo. Quase que de imediato, meu pensamento se voltou para aquele jovem aluno 

do Ensino Fundamental. Não posso afirmar que ele seja superdotado, mas se 

naquela ocasião tivesse o mínimo de conhecimento sobre altas habilidades/ 

superdotação, com certeza, poderia ter contribuído para que, pelo menos, seus 

pares o melhor compreendesse e evitado, com argumentos, que ele não fosse 

tachado de chato e indagador. Sobre essa questão Colavite (2012) coloca que, em 

cada sala de aula tem pelo menos um aluno superdotado. A não identificação desse 

aluno faz com que a escola contribua para a perda de talentos, ou seja, de futuros 

profissionais com ótimo desempenho. Imagina quantos talentos a cada ano 

desperdiçamos pela falta de conhecimento e, em alguns casos, até mesmo pelo 

orgulho, já que uma pessoa superdotada pode resolver problemas de forma mais 

rápida e sucinta que as demais. 

As motivações anteriores se associam ao fato da minha pretensão de atuar 

no ensino de Física na Educação Básica. A Física, majoritariamente, trabalha dentro 

do paradigma científico dominante (SANTOS, 1996), dando pouca ênfase às 

questões relacionadas ao aluno enquanto humano e valorizando áreas muito 

específicas. Esse paradigma dominante, no qual a hierarquização do saber escolar, 

ainda coloca os professores de Ciências Naturais (Exatas) num topo da pirâmide do 

conhecimento. No entanto, faz-se necessário horizontalizar o saber de maneira a 

favorecer o aprendizado e propagar de forma plena a Ciência, tal como colocam 

Chiarella et al (2015) alicerçadas no pensamento freireano, no qual “[...] a educação 

é encarada como um ato político, e as relações estabelecidas entre alunos e 

professores devem ser embasadas em interações de respeito entre sujeitos e 

cidadãos, de modo a construir conhecimento crítico e centrado na busca pela 

autonomia” (p. 419). 

Sendo a perspectiva deste estudo a inclusão de alunos superdotados, a 

primeira pergunta que demanda a construção de resposta é: Quem são os alunos 

identificados como superdotados? Como desenvolver o ensino de Física com esse 

público nas salas de aula das classes comuns para o ensino regular? Todavia, as 
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respostas para essas perguntas são precedidas pela construção de resposta para a 

seguinte questão: O que é educação inclusiva? 

Desse modo dedicarei os Capítulos 2 e 3 a construção de respostas para 

essas questões, adotando como procedimento metodológico o levantamento e a 

análise de bibliografia pertinente à educação inclusiva, a superdotação e aos 

sujeitos com essa NEE. 

No currículo do Curso de Licenciatura em Física, da UFF, não consta da 

ementa de nenhuma disciplina obrigatória conteúdo relativo à altas 

habilidades/superdotação. Sendo assim, coloca-se como objetivo deste estudo um 

resgate, a partir de uma investigação teórica, das principais recomendações para o 

ensino de Física na perspectiva da inclusão desses alunos nas classes comuns do 

ensino regular. Os resultados alcançados nesta investigação são apresentados no 

Capítulo 4. 

O Capítulo 5 deve ser compreendido como um exercício de reflexão do autor 

que se traduz na apresentação de uma proposta de ensino que recorreu às 

recomendações atuais para a melhoria do ensino de Física e, mais especificamente, 

àquelas que tratam do ensino de Ciências frente aos desafios que se apresentam à 

práticas educativas voltadas à inclusão de estudantes com altas 

habilidades/superdotação nas classes comuns do ensino regular. Sendo assim, é 

apresentada uma proposta de ensino investigativo que visa instigar a curiosidade 

dos estudantes para um fato que, apesar de corriqueiro, traz consequências sérias – 

os acidentes no trânsito devido a desatenção dos motoristas. A intenção é a que 

necessidade para a elaboração de argumentos frente a uma situação-problema sirva 

de estímulo para que os estudantes se sintam motivados a planejar experimentos 

que permitam realizar medidas de grandezas físicas que possibilitem verificar se a 

desatenção no trânsito altera o tempo de reação dos motoristas.   

No Capítulo 6 são tecidos comentários atrelados a aspectos relevantes do 

estudo com o intuito de apontar para a necessidade de uma melhor atenção na 

formação do professor de Física a fim de capacitá-lo para um fazer docente que 

promova, valorize e atenda às diferenças entre os alunos nos processos de ensino e 

de aprendizagem. 

Por fim, é apresentada a lista de obras que embasaram este estudo.  
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2 EDUCAÇÃO INCLUSIVA: PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

A inclusão no âmbito escolar nem sempre foi defendida e difundida no Brasil 

e no mundo. Olhando história da colonização e do desenvolvimento social e 

científico brasileiro, percebemos que durante muitos anos apenas a classe dita como 

dominante tinha acesso à educação a nível escolar e, ainda assim, nem todos eram 

atendidos. Segundo Fusinato e Kraemer (2013, p. 13) tivemos no Brasil por muitos 

séculos um sistema que:  

 

[…] A não necessidade da escolarização, nas terras brasileiras, foi o modelo 
de educação que vigorou entre os mais diferentes grupos humanos, ao 
longo de muitos séculos, no período que antecedeu ao descobrimento e nos 
primeiros três séculos após o descobrimento, estendendo-se até a vinda da 
Família Real Portuguesa para o Brasil, em 1808.   
 
 

Nessa ocasião, tão pouco havia políticas educacionais para as pessoas com 

deficiências. Esse período é considerado como de exclusão. Mas não foi um fato 

que ocorreu apenas na sociedade Moderna. Quando olhamos para a história 

humana percebemos a deficiência presente nos diversos períodos da história. 

No passado, a maioria das sociedades humanas tratava a deficiência como 

castigo Divino, como uma punição, mas esta visão retirava o foco real do problema. 

Uma exceção a essa percepção era a da cultura egípcia, na qual as pessoas com 

deficiência física não eram excluídas por seus familiares e pela sociedade. 

Remontando à história das sociedades humanas, percebemos que as 

pessoas com deficiências físicas e mentais nem sempre eram vistas da mesma 

forma em seu contexto social.  Os registros históricos comparativamente ao padrão 

social atual apontam para choques culturais. Segundo Corrent (2016, s/p) a 

sociedade enxergava pessoas com deficiência de maneiras bem distintas. 

 

[…] Cada época da nossa história os viu de formas diferentes, para uns 
foram considerados como loucos, bandidos, ou simplesmente foram 
excluídos pela sociedade, por serem vistos como incompletos incapazes ou 
anormais, ou até mesmo excluindo, ou isolando, mas também tinham 
aqueles que sentiam compaixão. 

 

 

Na Pré-História, como a sociedade era nômade e vivia a procura de locais 

que oferecesse caça e água para sua sobrevivência, era aceito que as crianças com 
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limitações físicas fossem deixadas para trás devido à própria dinâmica de 

sobrevivência do grupo. Posteriormente, aquelas pessoas com deficiência intelectual 

seriam também abandonadas pelos seus pares. Essas sociedades já enfrentavam 

muitas dificuldades para ainda se preocupar com quem não oferecia chance de 

perpetuação da espécie. Nos dias atuais, este fato pode parecer muito cruel, mas se 

olharmos a configuração social e a luta pela perpetuação da espécie, esse era o 

melhor que aquelas pessoas poderiam fazer com a experiência que possuíam. Vale 

esclarecer, contudo, que não há registros históricos que confirmem esta teoria, mas 

não é difícil de imaginar que já havia pessoas com deficiência naquele período. 

Se contrapondo ao período pré-histórico, a Antiguidade é marcada pela 

presença da escrita. Nesse sentido, pelos registros históricos e pelo documento 

chamado de “Instruções de Amenemope”1, há o conhecimento de que no Egito 

Antigo a sociedade não se opunha as limitações físicas. Por exemplo, consta como 

conduta nesse documento: “Não faça gozações de um homem cego nem caçoe de 

um anão, nem interfira com a condição de um aleijado. Não insulte um homem que 

está na mão de Deus, nem desaprove se ele erra” (KOZMA2 et al, 2011 apud 

LOPES, 2017)”.  

A sociedade Egípcia não limitava sua preocupação apenas com a presença 

dos deficientes na sociedade, mais que essa atitude, procurava fornecer meios e 

formas para que eles fossem respeitados. Inúmeros papiros demonstram a 

preocupação do Faraó no cuidado e assistência ao seu povo. Sobre essa questão, 

Gugel (2015, p. 2) ressalta que:  

 
 

Evidências arqueológicas nos fazem concluir que no Egito Antigo, há mais 
de cinco mil anos, a pessoa com deficiência integrava-se nas diferentes e 
hierarquizadas classes sociais (faraó, nobres, altos funcionários, artesãos, 
agricultores, escravos). A arte egípcia, os afrescos, os papiros, os túmulos e 
as múmias estão repletos dessas revelações. Os estudos acadêmicos 
baseados em restos biológicos, de mais ou menos 4.500 a.C., ressaltam 
que as pessoas com nanismo não tinham qualquer impedimento físico para 
as suas ocupações e ofícios, principalmente de dançarinos e músicos. 

 

 

Ainda cabe mencionar o fato dos Egípcios além de possuírem um olhar de 

valorização para com os deficientes, como já mencionado, também possuíam um 

                                                           
1
  Documento tido como um código de conduta. 

2
  KOZMA, Chahira; SARRY, Eda et al. Genetic drift. The ancient Egyptian dwarfs of pyramids: the 

high official and the female work. American journal of medical genetics. Part A, n. 155, v. 8, 2011. 
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grande número de pessoas que vinham a perder suas visões por causa das fortes 

tempestades de areia que causavam graves infecções em seus olhos. 

 

O Egito Antigo foi por muito tempo conhecido como a Terra dos Cegos 
porque seu povo era constantemente acometido de infecções nos olhos, 
que resultavam em cegueira. Os papiros contêm fórmulas para tratar de 
diversas doenças, dentre elas a dos olhos. Papiro médico, contendo 
procedimentos para curar os olhos (GUGEL, 2015, p. 4). 
 
 

Na cultura Grega, diferente da cultura Egípcia eles valorizavam muito o 

corpo perfeito e a prática regular de exercícios físicos. “[…] para eles era essencial 

manter a boa forma, […]” (CORRENT, 2016, s/p). Ainda neste sentido, na cultura 

Espartana, os pais tinham que apresentar seus filhos a um Conselho de magistrados 

quando as crianças nasciam eram levadas para uma avaliação quanto suas 

possíveis imperfeições. De acordo com Garcia (2011, s/p), se a criança fosse 

avaliada como “[...] ‘feia, disforme e franzina’ os anciães ficavam com a criança e, 

em nome do estado, a levavam para um local conhecido como apothetai3 [...] um 

abismo onde a criança era jogada”.  

De acordo com os estudos de Corrent (2016), os gregos julgavam que as 

pessoas com deficiência nada tinham para contribuir com a sociedade, e sendo 

assim, eram consideradas como subumanas, ou seja, eram colocadas em posição 

de inferioridade. 

O pensamento romano era muito semelhante ao dos Egípcios quanto ao 

tratamento dado a pessoas com deficiência física ou mental, havendo inclusive 

autorização para o sacrifício de filhos deficientes, tanto da população nobre quanto 

da plebeia (GARCIA4, 2011 apud CORRENT, 2016). 

Na Idade Média não houve mudanças significativas no tratamento relativo às 

pessoas com deficiência. Contudo, o crescimento do Cristianismo influenciou nas 

atitudes, já que as pessoas ganharam presença de uma alma, então, imaginar a 

eliminação ou abandono a própria sorte daquelas com deficiência parecia algo 

terrível.  Sobre isto, Silva (2010) explica que  

 
 

                                                           
3
  Depósito. 

4 GARCIA, Vinicius Gaspar. As pessoas com deficiência na história do mundo. Bengala Legal, 2011. 

Disponível em:<www.bengalalegal.com/pcd-mundial>. Acesso: 17 jun. 2019. 
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[...] o abandono passou a ser condenado e as pessoas com deficiência 
começaram a receber abrigo em asilos e conventos, principalmente. Porém, 
nesse período, era comum a crença de que a deficiência seria um castigo 
de Deus por pecados cometidos e, por isso, os indivíduos com deficiência 
eram alvo de hostilidade e preconceito (p. 40-41). 
 
 

Esse novo olhar para as pessoas com deficiência não trouxe mudanças 

significativas para as suas vidas. Infelizmente as que sobreviviam ainda eram 

tratadas, segundo Garcia (2012, s/p), como atrações de circos e de outros tipos de 

entretenimento.  

Em termos de mudanças em relação às pessoas com deficiência, a Idade 

Média também se destaca pelo o surgimento do primeiro hospital europeu para o 

tratamento de deficientes visuais.  Durante o Reinado de Luís IX que ocorreu entre 

os anos 1214 e 1270, houve a Sétima Cruzada, na qual cerca de 300 soldados 

franceses foram feitos reféns em quase 15 dias de cativeiro. A cada dia de cativeiro, 

os olhos de um grupo de 20 homens eram perfurados.  Ao término desse período, o 

Rei Francês conseguiu executar um acordo de liberação dos reféns. A necessidade 

de atendimento aos homens que lutaram na Sétima Cruzada e se tornaram 

deficientes visuais devido a terem seus olhos perfurados originou o hospital 

conhecido como O Quinze-Vingts5. 

Na idade moderna se inicia o debate sobre a necessidade das pessoas com 

deficiência não se restringir apenas a hospitais e abrigos. Mais do que isso, entra em 

discussão, sobretudo, a necessidade da atenção especializada.  Nesse cenário, 

inicia a formação de instituições que buscavam estudar cada tipo de deficiência, 

como por exemplo, a concepção originária de uma ordem de Napoleão Bonaparte 

(1769-1821) que determinava que seus oficiais reintegrassem soldados feridos e 

mutilados para continuar a servir o exército em outros ofícios, ou seja, com essa 

ordem nascia “[...] a ideia de que os ex-soldados eram ainda úteis e poderiam ser 

reabilitados” (GARCIA, 2012, s/p), já que traziam consigo experiências e saberes a 

serem transmitidos aos demais soldados. Mais do que um olhar acolhedor aos ex-

soldados, essa iniciativa buscava minimizar os custos com aqueles que se tornaram 

deficientes por dedicação ao exército francês, a partir da geração e colocação em 

postos de trabalho. 

                                                           
5
 Quinze-vintes significa 15x20=300 



18 

 

Durante os séculos seguintes houve significativas mudanças. Tal como em 

outros países, o cenário brasileiro, em relação à educação das pessoas com 

deficiência, passou por 4 grandes períodos: exclusão, segregação, integração e 

inclusão.  

O período inicial foi o da exclusão, no qual não havia preocupação com a 

educação dos deficientes, já que eles sequer frequentam as escolas e locais 

públicos. Muitas vezes essas pessoas eram deixadas de lado até por suas famílias, 

conforme retrata a citação a seguir.  

 
 
Os indivíduos com deficiência, vistos como ‘doentes’ e incapazes, sempre 
estiveram em situação de maior desvantagem, ocupando no imaginário 
coletivo, a posição de alvos de caridade popular e da assistência social, e 
não de sujeitos de direitos sociais, entre os quais se inclui o direito á 
educação. Ainda hoje, constata-se a dificuldade de aceitação do diferente 
no seio familiar e social, principalmente do portador

6
 de deficiências 

múltiplas e graves, que na escolarização apresenta dificuldades acentuadas 
de aprendizagem (BRASIL, 2004

7
 apud RODRIGUES, 2017). 

 
 

Por muito tempo, as crianças com qualquer tipo de deficiência física eram 

deixadas nas portas dos conventos para não ser um problema para seus pais. Esse 

abandono gerava o crescimento sem contato e sem identificação familiar e diminuía 

ainda mais suas perspectivas de vida. Vale ressaltar que a segregação pelo 

abandono do deficiente não decorria apenas da necessidade econômica das 

famílias, outros valores levavam a essa atitude, como, por exemplo, vergonha. 

Durante o início de século XIX, a perspectiva mundial e brasileira perante a 

educação mudou. Até então, as escolas eram apenas para as pessoas consideradas 

normais. Contudo, foram criadas escolas especiais para aquelas pessoas com 

deficiência. Essas escolas faziam o atendimento a grupos bem definidos que se 

caracterizavam pelo tipo de deficiência, ou seja, esses ambientes escolares eram 

frequentados por um único “tipo” de alunos, por este motivo ficou conhecido como 

segregação.  

No Brasil, as primeiras iniciativas em relação à educação de pessoas com 

deficiência ocorreram no Reinado do Imperador Dom Pedro II (1825-1891), que, 

seguindo os exemplos da Europa, decidiu criar, pelo Decreto Imperial N.1.428, de 

1854, o Imperial Instituto para Meninos Cegos (atual Instituto Benjamin Constant). 
                                                           
6
 Atualmente essa terminologia não é mais aceita. 

7 BRASIL. Direito à educação: subsídios para a gestão dos sistemas educacionais. Orientações 
gerais e marcos legais. Brasília, 2004. 353 p. 



19 

 

Três anos mais tarde, por influência do Professor Francês Hernest Huet (1822-

1882), houve também a criação do Imperial Instituto de Surdos Mudos, atual Instituto 

Nacional de Educação de Surdos, voltado ao atendimento de pessoas surdas 

oriundas de todo o território brasileiro. 

Ainda no decorrer do século XX, surge o terceiro período relativo à educação 

de pessoas com NEE. Os institutos e escolas que separavam as pessoas em 

diferentes grupos, “normais” e por tipo de deficiência, passou a ser muito cara para 

os países envolvidos em longas guerras, já que a cada dia aumentava o número de 

pessoas com alguma sequela física ou mental decorrente dos horrores da batalha. 

Sendo assim, se inicia um movimento de defesa de que todos, independentemente 

de deficiências, deveriam frequentar a mesma escola. Esse período é denominado 

de integração. 

No Brasil, esse período é bem caracterizado na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação, de 1961, na qual era estabelecido em seu Art. 88 que: “A educação de 

excepcionais, deve, no que for possível, enquadra-se no sistema geral de educação, 

a fim de integrá-los na comunidade” (BRASIL, 1961). 

Apesar do avanço dessa Lei, no que se refere ao acesso à escola regular, 

em termos acessibilidade ao ensino não houve significativas mudanças, já que cabia 

aos alunos com NEE se adequarem ao padrão de ensino vigente na escola, 

conforme comentário de Silva Neto et al (2018):  

 
 
[...] apesar desta integração ter sido considerada um grande avanço para 
igualdade de direitos, houve poucos benefícios para promover de fato o seu 
desenvolvimento. A deficiência era considerada um problema de quem a 
possuía, assim, esta deveria tornar-se apta à integração ao meio social. 
Não cabia à escola se adaptar às necessidades dos alunos, mas às 
pessoas com deficiência adaptar-se à escola [...] (p. 85). 
 
 

O período que sucedeu à integração e que, no Brasil, encontra-se em fase 

de consolidação, é denominado inclusão.  

Movimentos internacionais em favor dos direitos humanos e contra 

instituições segregacionistas geraram documentos importantes voltados para a 

inclusão social, dentre os quais se destacam: Convenção sobre os Direitos da 

Criança (1988), Declaração Mundial sobre Educação para Todos (1990) e 

Declaração de Salamanca (1994). 
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Adotada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) 

em fins do ano de 1989, com entrada em vigor em 02 de setembro de 1990, tornou-

se um documento que foi ratificado por 196 países, incluindo o Brasil. No que se 

refere às crianças e jovens com necessidades especiais, o Artigo 24 desse 

documento estabelece que: 

 
 
Os Estados Partes reconhecem que a criança com deficiência física ou 
mental deverá desfrutar de uma vida plena e decente, em condições que 
garantam sua dignidade, favoreçam sua autoconfiança e facilitem sua 
participação ativa na comunidade. [...] deve assegurar à criança deficiente o 
acesso efetivo à educação, à capacitação, aos serviços de saúde e de 
reabilitação, à preparação para o emprego e às oportunidades de lazer, de 
maneira que a criança atinja a integração social e o desenvolvimento 
individual mais completos possíveis, incluindo seu desenvolvimento cultural 
e espiritual (ONU, 1990, s/p).  
 
 

O item 5 do Artigo 3 – universalizar o acesso à educação e promover a 

equidade – da Declaração Mundial sobre Educação para Todos avança no direito à 

educação por todos (jovens, crianças e adultos), de maneira que em relação aos 

deficientes aponta para a perspectiva da inclusão no âmbito educacional: 

 
 
As necessidades básicas de aprendizagem das pessoas portadoras de 
deficiências requerem atenção especial. É preciso tomar medidas que 
garantam a igualdade de acesso à educação aos portadores de todo e 
qualquer tipo de deficiência, como parte integrante do sistema educativo 
(UNESCO, 1990, s/p).  
 
 

O terceiro documento – Declaração de Salamanca – tem sua origem na 

Conferência Mundial sobre Educação Especial, realizada na cidade espanhola 

Salamanca, em 1994, visando fornecer diretrizes básicas para a formulação e 

reforma de políticas e sistemas educacionais de acordo com o movimento de 

inclusão social. De acordo com Menezes (2001, s/p), essa declaração 

 
 
[...] é o resultado de uma tendência mundial que consolidou a educação 
inclusiva, e cuja origem tem sido atribuída aos movimentos de direitos 
humanos e de desinstitucionalização manicomial que surgiram a partir das 
décadas de 60 e 70. 
 
 

Dentre os diversos pontos de seu texto, consideramos relevante citar os 

seguintes trechos: 
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[...] toda criança tem direito fundamental à educação, e deve ser dada a 
oportunidade de atingir e manter o nível adequado de aprendizagem [...] 
aqueles com necessidades educacionais especiais devem ter acesso à 
escola regular, que deveria acomodá-los dentro de uma Pedagogia 
centrada na criança, capaz de satisfazer a tais necessidades [...] escolas 
regulares que possuam tal orientação inclusiva constituem os meios mais 
eficazes de combater atitudes discriminatórias criando-se comunidades 
acolhedoras, construindo uma sociedade inclusiva e alcançando educação 
para todos [...] (ONU, 1994, s/p). 
 
 

Sendo o Brasil signatário desses três documentos, o conteúdo dos mesmos 

refletiu nas políticas educacionais brasileiras, de maneira que, a partir de um grupo 

de trabalho, foi elaborado e divulgado pelo Ministério de Educação (MEC) o 

documento Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva, no qual seu principal objetivo é  

 
 
[...] assegurar a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, orientando os 
sistemas de ensino para garantir: acesso ao ensino regular, com 
participação, aprendizagem e continuidade nos níveis mais elevados do 
ensino; transversalidade da modalidade de educação especial desde a 
educação infantil até a educação superior [...] (BRASIL, 2008, s/p). 
 
 

Percebemos que a inclusão escolar é uma perspectiva muito mais ampla do 

que apenas inserir os alunos com algum tipo de NEE em uma classe regular e 

deixar que eles se adaptem às formas de ensino vigorantes. É um processo que visa 

à construção de meios para que todas as pessoas, independente de suas limitações, 

tenham acesso à educação de qualidade, participem integralmente do processo de 

aprendizagem e, desse modo, alcancem níveis mais elevados de desenvolvimento 

pessoal e social.  Como bem coloca Blanco (2003), 

 
 

[...] a inclusão é a ideia de que todos os meninos e meninas de uma 
comunidade tenham o direito de se educar juntos na escola da sua 
comunidade, uma escola que não peça requisitos para o ingresso; uma 
escola que não selecione crianças. O conceito de escola inclusiva é ligado à 
modificação da estrutura, do funcionamento e da resposta educativa, de 
modo que se tenha lugar para todas as diferenças individuais, inclusive 
aquelas associadas a alguma deficiência (p.4). 
 
 

Assim, os alunos com NEE passaram a ter o direito de frequentar as 

mesmas escolas e salas de aula os demais estudantes. Contudo, para que haja de 

fato um processo inclusivo, a escola deve buscar transformar-se e adaptar-se para 
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acolher a todos, sem discriminação de classe, raça, gênero e ou habilidades, 

oferecendo-lhes os melhores meios para que haja a interação e a participação em 

todas as atividades, favorecendo que aprendam juntos e alcancem o aprendizado 

individual e social simultaneamente. No Brasil as instituições de ensino devem 

 

 

[…] garantir o acesso dos alunos público alvo da educação especial às 
classes comuns, promover a articulação entre o ensino regular e a 
educação especial, contemplar a organização curricular flexível, valorizar o 
ritmo de cada aluno, avaliar suas habilidades e necessidades e ofertar o 
atendimento educacional especializado, além de promover a participação da 
família no processo educacional e a interface com as demais áreas 
intersetoriais (BRASIL, 2015, p.142). 

 
 

De acordo com Ainscow (2009, p. 20), o processo de inclusão no âmbito 

educacional envolve:  

 
 
• Os processos de aumentar a participação de estudantes e a redução de 
sua exclusão de currículos, culturas e comunidades de escolas locais. • 
Reestruturação de culturas, políticas e práticas em escolas de forma que 
respondam à diversidade de estudantes em suas localidades. • A presença, 
a participação e a realização de todos os estudantes vulneráveis a pressões 
exclusivas, não somente aqueles com deficiências ou aqueles 
categorizados como ‘pessoas com necessidades educacionais especiais’. 
 

 

Torna-se, então, perceptível que a escola inclusiva, além do acolhimento e 

respeito, visa à valorização das diferenças individuais de modo a contemplar meios 

e práticas educativas que priorizem o efetivo envolvimento de todos nos processos 

de ensino e de aprendizagem de maneira autônoma e participativa, seja por meios 

eletrônicos ou recursos assistivos. Neste aspecto, a Nota Técnica N. 19/2010 do 

MEC/SEESP/GAB busca deixar claro que os estabelecimentos de ensino têm por 

obrigação “[...] ofertar os recursos específicos necessários para garantir a igualdade 

de condições no processo educacional, cabendo-lhes a responsabilidade pelo 

provimento dos profissionais de apoio” (BRASIL, 2015. p. 146). Isso não faz com 

que os educadores neguem as dificuldades dos alunos e sim as encarem como 

desafios na motivação para o ensinamento. Nas palavras de Alonso (2013), a opção 

pela educação inclusiva “[...] não significa negar as dificuldades dos estudantes. 

Pelo contrário. Com a inclusão, as diferenças não são vistas como problemas, mas 

como diversidade (grifo da autora)” (s/p).  
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Nesse contexto, notamos que as diferenças individuais tiveram e têm um 

papel principal e central para todas as mudanças que ocorreram e ocorrem ao longo 

dos séculos no contexto escolar, uma vez que, por meio da atenção às diferenças 

surgiram os questionamentos que permearam todas as transformações. 

A educação inclusiva é um processo continuo e constante. A escola está se 

transformando a cada dia e buscando se aprimorar para atender, por meios e 

práticas diferentes, todos os alunos de forma igualitária. Sendo assim, não é cabível 

afirmar que uma escola é totalmente inclusiva, uma vez que a inclusão é um 

processo diário.  

Atualmente, o cenário escolar é balizado pelo Plano Nacional de Educação 

2011-2020 (PNE) que, após um amplo diagnóstico e a coleta de expectativas nas 

diferentes regiões do país regiões, teve a sua elaboração fundamentada, dentre 

outras premissas, nas seguintes: 

 
 
[...] Universalização da educação básica pública, por meio do acesso e 
permanência na instituição educacional; [...] Gratuidade do ensino para o 
estudante em qualquer nível, etapa ou modalidade da educação, nos 
estabelecimentos públicos oficiais; [...] Respeito e atendimento às 
diversidades étnicas, religiosas, econômicas e culturais; Excelência na 
formação e na valorização dos profissionais da educação [...] (MEC, 2011). 
 

 

As 20 metas traçadas no PNE podem, à primeira vista, representar um 

número bem reduzido, contudo, dentre elas, há, pelo menos no campo teórico, a 

reafirmação da consolidação da educação inclusiva no Brasil, por meio da meta 4: 

“Universalizar, para a população de 4 a 17 anos, o atendimento escolar aos 

estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação na rede regular de ensino” (IBID, 2011). 
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3 ALTAS HABILIDADES/ SUPERDOTAÇÃO 

Antes de tratarmos das altas habilidades e superdotação, é preciso uma 

reflexão acerca da identificação e, infelizmente, da não identificação de alunos com 

essa necessidade especial, nas fases iniciais de escolarização, uma vez que a não 

identificação implica deixar crianças e jovens vulneráveis nos conflitos pessoais e 

corriqueiros da transição da primeira infância e adolescência. Para tratar dessa 

questão, Schenini (2014) que considera o desenvolvimento da autoestima o 

resultado mais importante, recorre às palavras da professora Leila Branco em 

análise sobre o aluno com altas habilidades na escola: ele “[...] é invisível ou 

rotulado [...] muitas vezes incompreendido [...] fica feliz ao participar do atendimento 

e ao encontrar outros alunos que tenham paixão por aprender assuntos incomuns ou 

motivação intrínseca para realizar projetos”. 

A identificação demanda um processo longo de análise e avaliação, de 

modo que antes da concretização de uma resposta, o aluno, no âmbito escolar, 

vivencia um processo silencioso e, na maioria das vezes, solitário na descoberta de 

gostos e hábitos não compartilhados pelos seus colegas de turma que passam vê-lo 

como estranho. E, infelizmente, o educador que deveria ter um olhar sensível aos 

questionamentos e dificuldades dos alunos também passa a ignorá-los, ou pelo fato 

de desconhecer essas necessidades educacionais ou pelo medo do aluno ter um 

conhecimento maior que o seu. 

Como salienta Delou (2007), esses alunos passam a ser considerados, 

geralmente, como trabalhosos e indisciplinados e, sendo assim, são excluídos “[...] 

dos serviços especiais de que necessitam, como por exemplo, o enriquecimento e 

aprofundamento curricular” (p. 27), atitude que muitas vezes acarreta a 

desmotivação e dificuldades de relacionamento e, consequentemente, o abandono 

da escola. 

Nesse sentido, Santos e Paini (2013) alertam que “[...] A responsabilidade do 

educador é maior ainda, à medida que precisa focar no diagnóstico e avaliação 

desse aluno” (s/p), já que ao deixar de ser identificado deixa de ser incluído e, 

consequentemente, não recebe as “[...] orientações necessárias quanto ao 
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reconhecimento e desenvolvimento de sua potencialidade (GARDNER, 19948; 

RENZULLI, 20049; VIRGOLIM, 200710; PÉREZ, 2009 e 201111 apud BRANCO et al, 

2017).   

É importante ressaltar que ainda não há um consenso sobre a terminologia 

para a NEE superdotação/altas habilidades, discussão que perdura entre os autores 

desde 1924 (BRANCO et al, 2017). Todavia, mesmo sem um consenso entre os 

estudiosos da área, há a constatação de várias características que são amplamente 

identificadas na maioria dos superdotados, como por exemplo: criatividade acima da 

média, precocidade, aprendizagem mais rápida em comparação com a média dos 

seus pares, liderança e envolvimento com a atividade realizada, dentre outras. 

No Brasil, uma primeira definição de aluno com altas habilidades/ 

superdotação foi apresentada, em 1994, no documento “Política Nacional de 

Educação Especial”, em que a caracterização se relaciona à: 

 
 

[...] notável desempenho e elevadas potencialidades 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, 1994

12
 apud BRANCO et al, 2017). 

 
 

 Posteriormente, a partir da Resolução CNE/CEB N. 2, de 2001 – Diretrizes 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica –, os educandos com 

altas habilidades/superdotação passaram a ser definidos como “[...] aqueles que 

apresentam grande facilidade de aprendizagem, levando-os a dominar rapidamente 

conceitos, procedimentos e atitudes” (BRASIL, 200113 apud BRANCO et al, 2017). 

Ao longo do tempo o conceito e a forma para identificação foram sendo 

modificados e aprimorados. Mesmo que pareça longe do ideal a ser buscado, a 

                                                           
8
 GAGNÉ, F. Building gifts into talents: detailed overview of the DMGT 2.0. In: MACFARLANE, B.; 

STAMBAUGTH, T. (Eds.) Leading change in gifted education: the festschrift of Dr. Joyce Van Tassel-
Baska. Waco: Prufrock Press, 2009. 
9
 RENZULLI, J. S. O que é essa coisa chamada superdotação, e como a desenvolvemos? Uma 

retrospectiva de vinte e cinco anos. Revista Educação, Porto Alegre, ano XXVII, v. 52, n. 1, 2004. 
10

 VIRGOLIM, A. M. R. Altas habilidades/superdotação: encorajando potenciais. Brasília: 
MEC/SEESP, 2007. 
11

 PÉREZ, S. G. P. B. A identificação das altas habilidades sob uma perspectiva multidimensional. 
Revista Educação Especial, Santa Maria, v. 22, n. 35, 2009. 
______. O culto aos mitos sobre altas habilidades/superdotação?. Psicol. Argum., Curitiba, v. 29, n. 
67, p. 513-531, 2011.  
12

 BRASIL. Política Nacional de Educação Especial. Brasília: MEC/SEESP, 1994. 
13

 CNE/CEB. Resolução CNE/CEB N. 2/2001. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, 
Brasília, DF, 14 set. 2001.  
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possibilidade de fatores e características norteadoras pode ser compreendida como 

um grande avanço. 

No passado, aquele estudante que possuía muita aptidão em determinadas 

áreas acadêmicas como, por exemplo, matemática, física, direito, era separado de 

seus pares, ou seja, era segregado, passando a ter seu tempo de escola voltado 

integralmente para o desenvolvimento e aprimoramento de seus conhecimentos na 

respectiva área de aptidão, a fim de lhe ser oportunizado melhores condições para o 

seu desenvolvimento como pessoa e profissional de uma área especifica e, 

consequentemente, tornar-se um profissional altamente capacitado para 

desenvolvimento de tecnologias ou resolução de problemas iminentes na sociedade. 

Vale ressaltar que o mesmo não acontecia com alunos e alunas que demonstravam 

potencial elevado em outros campos do conhecimento, dentre os quais, aqueles 

com relação às expressões artísticas (música, dança, pintura etc). É perceptível que 

essas ações educativas visavam muito mais o retorno socioeconômico, ou seja, 

benefícios para a sociedade relativos ao desenvolvimento econômico e à resolução 

de problemas, do que o bem-estar daqueles superdotados. 

Essa perspectiva para a formação dos superdotados era negligente com o 

papel da escola no desenvolvimento de outras habilidades como a criatividade, 

motricidade, as artes e a oralidade, entre outras, o que de certo modo inibia a 

percepção sobre a alta aptidão do aluno em uma ou mais áreas, apesar da história 

evidenciar que o mais comum é a pessoa ser “muito boa” em uma área exclusiva. 

3.1 PARÂMETROS E PROCESSOS DE IDENTIFICAÇÃO DE SUJEITOS COM 

ALTAS HABILIDADES/ SUPERDOTAÇÃO 

Dentre os estudiosos que se dedicaram a identificação de pessoas 

superdotadas, destacamos o psicólogo americano Joseph Renzulli (07 de julho de 

1936), devido ao seu pioneirismo nos anos 70 do século passado, no 

desenvolvimento da Concepção de Superdotação dos Três Anéis, do Modelo de 

Enriquecimento Triático e do Modelo de Enriquecimento para toda a escola. 

A teoria dos três anéis desenvolvida por Renzulli “[...] concebe a 

superdotação como os comportamentos que resultam da confluência entre altas 

habilidades, criatividade e envolvimento com a tarefa [...]” (VIRGOLIN, 2014, p. 584), 
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conforme representação na Figura1, em que a interseção entre os círculos indica 

comportamentos de superdotação (CS). 

 

 

 

Figura 1: Teoria dos Três Anéis proposta por Joseph Renzulli. 
Fonte: CARDOSO (2016, p. 16). 

 

Assim para esse estudioso, alunos superdotados possuem três 

comportamentos marcantes que os diferenciam dos demais alunos: habilidade 

acima da média, criatividade e envolvimento com a tarefa. 

Neste sentido, cabe ainda ressaltar que, de acordo com Renzulli (2002), a 

capacidade acima média pode ser subdividida em habilidades geral e específica, 

compreendidas, respectivamente, como: 

  
 

[...] capacidade de processar informações, integrar experiências que 
resultem em respostas apropriadas e adaptáveis a novas situações, e o 
engajamento de pensamento abstrato. [...] [e] capacidade de adquirir 
conhecimento, habilidade ou competência para atuar em uma área 
específica. (RENZULLI, 2002, p. 71). 
 
 

Criatividade pode ser compreendida pelo conjunto de características que o 

indivíduo é reconhecido na sua produção de matérias viáveis e interessantes. 

O envolvimento com a tarefa está relacionado ao tempo e a energia que 

cada indivíduo utiliza no desenvolvimento de uma atividade específica, de maneira 

que há forte correlação com o comportamento de pessoas altamente produtivas e 

criativas. 

Habilidade 
acima da 
média 

Criatividade 

CS 

Envolvimento 
com a tarefa 
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Segundo Cardoso (2016), “[...] essas características não se desenvolvem 

sozinhas, pelo contrário, têm como suporte o envolvimento da família, escola e 

colegas entre outros [...]” (p. 15). A pessoa que apresenta essas três características 

é considerada superdotada, entretanto, a avaliação deve ser cuidadosa, já um 

superdotado pode, em um dado momento de sua vida, não apresentar de forma 

plena essas três características, uma vez que, elas podem ser desenvolvidas pelo 

indivíduo ao passar dos anos ou até mesmo serem potencializadas se o mesmo for 

estimulado.  

Sobre essa questão, Santos e Peripolli (2011) esclarecem que Renzulli 

acrescentou um fundo xadrez na representação de seu modelo para ressaltar a 

relevância dos aspectos sociais (família, escola, amigos etc), esclarecendo que eles 

 
 
[...] servem de sustentáculo à manifestação plena dos anéis, sem deixar de 
enfatizar, neste caso, que eles não precisam estar presentes 
simultaneamente, ou se manifestar na mesma intensidade no decorrer da 
vida produtiva. O essencial é que eles interajam entre si e em algum grau, 
para que o coeficiente de produtividade criativa possa insurgir (p. 7). 
 
 

O reconhecimento das três características pode ser realizado por diversos 

meios, dentre os quais, pela observação na realização de atividades investigativas e 

em atividades mais livres, como por exemplo, atividades de robótica educacional 

que proporciona ao aluno deixar sua criatividade agir para solucionar problemas 

propostos pelos professores de forma autônoma. Quanto às possibilidades dos 

indivíduos em desenvolvê-las, por meio de estímulos, existe como já mencionado, o 

Modelo Triádico de Enriquecimento (REIS; RENZULLI14, 1997 apud CARDOSO, 

2016, p. 16) que prevê a realização de atividades pelos alunos de maneira a 

aumentar sua autonomia e conhecimento sobre algum tema de seu interesse ou 

não. Para tanto, os professores podem recorrer a diferentes tipos de atividades e/ou 

recursos voltados ao enriquecimento dos estudantes, dentre os quais, um estudo 

dirigido, uma atividade investigativa a partir de um problema inicial, outras atividades 

que sirvam para complementar ou suplementar conhecimento e, assim, atender às 

suas necessidades. A perspectiva é que a proposição dessas atividades propicia um 

desenvolvimento maior daqueles alunos identificados como superdotados e, 

                                                           
14

 REIS, Sally M.; RENZULLI, Joseph. The Schoolwide Enrichement Model: a how-to guide for 

educational excellente. Mansfield Center, CT, Creative Learning Press, 1997.  
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também, aos não identificados, no sentido que oportunizará o enriquecimento de 

todos os discentes da classe escolar. Nesse sentido, o emprego dessas atividades 

nos planejamentos de ensino vai ao encontro das perspectivas educacionais 

inclusivas. 

É perceptível que o modelo de enriquecimento se contrapõe ao ensino 

tradicional, já que ao invés de aulas meramente expositivas, desafia também a 

criatividade e imaginação do professor, a fim de levá-lo ao encontro de novas formas 

de propor atividades, sejam elas um jogo de perguntas e respostas em o mais 

importante não reside na resposta certa, mas sim, no aprender a aprender ou ainda 

um jogo lúdico voltado para atender às demandas daqueles alunos.  

3.2 O PAPEL DO PROFESSOR NOS PROCESSOS DE IDENTIFICAÇÃO E 

ATENDIMENTO 

3.2.1 Processo de identificação 

O atendimento aos estudantes superdotados tem amparo na legislação 

brasileira, como por exemplo, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 

(BRASIL, 1996), todavia, a identificação desses alunos ainda é precária devido ao 

despreparo do professor (DELOU, 1998). Essa autora, a partir de suas pesquisas, 

considera que essa identificação pode ser melhorada a partir de um trabalho 

colaborativo entre professores e psicólogos. Para tanto, deve ser adotada uma lista 

de indicadores, que sirva para os professores fazerem uma pré-identificação, 

visando o posterior encaminhamento dos estudantes aos psicólogos para a 

avaliação/confirmação da superdotação (DELOU, 2001). 

Segundo Delou (2001), a lista de indicadores “[...] é um instrumento para 

observação de alunos, em sala de aula, com vistas à avaliação de indicadores de 

superdotação” (p.1). Sendo assim, não deve ser visto como um teste que avalia a 

inteligência e muito menos a personalidade de cada aluno, pelo contrário deve ser 

compreendido como um recurso auxiliar importante a ser usado na observação 

atenta dos alunos pelos profissionais que atuam em sala de aula. 

Esse instrumento de observação foi elaborado pela autora como parte da 

sua dissertação de mestrado com o propósito de apresentar aos professores uma 

forma sistematizada de observação dos indicadores de Altas habilidades/ 

Superdotação em classes escolares. 
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Essa pré-seleção se faz necessária frente ao elevado número de alunos que 

deixam de ser identificados como superdotados nos anos iniciais de escolarização, 

acarretando para eles uma vivência escolar que não atende às suas demandas 

pessoais e sociais. 

Ainda segundo Delou (2001), o instrumento de avaliação pode ser utilizado 

em duas etapas distintas de observação. A primeira refere-se à grupal que visa 

observar a turma como um todo, visto que algumas vezes há a dificuldade de 

observação de características interessantes naqueles alunos com menor rendimento 

escolar que por alguma razão não chamam atenção à primeira vista, enquanto que a 

segunda etapa volta-se para a individual que, pelo próprio significado da palavra, 

tem por objetivo a observação individualizada, após os resultados advindos da 

primeira etapa. O professor precisa, nesta fase, separar uma ficha de avaliação por 

aluno e perceber a frequência e a forma que cada característica da lista dos 

indicadores se apresenta e não somente assinalá-las. Assim, para Delou (2001), o 

professor ao longo da fase da forma grupal deve possibilitar que: 

 
 
[...] seu pensamento percorra a turma inteira. Que não se detenha em 
apontar um só aluno em todas as características. Este momento está 
destinado a detectar as peculiaridades de cada aluno da turma. Não importa 
que o aluno só tenha sido mencionado uma vez. O que importa é que cada 
aluno seja lembrado, para depois ser analisado com mais detalhe e cuidado 
(p.3). 
 
 

Um fato que nos chama atenção foi o de que os especialistas que atuaram 

na elaboração dos indicadores “[...] não selecionaram características para todas as 

áreas do conceito, ficando as áreas aptidão acadêmicas específicas e talento 

especial para artes visuais, dramáticas e música sem nenhuma característica 

relacionada” (DELOU, 2001, p. 2), além da falta de preocupação prévia para que 

cada área de conhecimento tivesse o mesmo número de questões. Sendo assim, 

tornou-se perceptível que algumas áreas ainda continuam sendo preteridas por 

outras.  

Para o processo de identificação pelos professores, Lima (2008) sugere a 

adoção do uso de uma lista de características, elaborada a partir de referências de 

pesquisadores sobre o assunto, descritas no Quadro 1 e que devem ser levadas em 

consideração. 
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Quadro 1: Indicadores para observação de características dos estudantes pelos professores. 

 

Indicador Avaliação 

 Sim Não 

É falante, perguntador, interessado e curioso.    

Tem vocabulário rico e avançado para idade.    

a) É rápido para lembrar e relatar oralmente informações.    

b) Tenta descobrir o como e o porquê das coisas.    

c) Reproduz com detalhes o que lhe é contado ou fato ocorrido.    

d) Frequenta a biblioteca e se interessa por livros.    

e) Demonstra facilidade no relato oral, mas dificuldades no registro.   

f) Entende e gosta de piadas.    

g) Fica motivado com tarefas novas (principalmente de pesquisa).    

h) Não gosta de tarefas de rotina.    

i) No seu ritmo, é persistente na conclusão das tarefas.   

j) É autocrítico, busca perfeição (ex: apaga diversas vezes).   

k) É teimoso e quer que sua ideia prevaleça.    

l) Faz julgamentos, preocupado com certo e errado, bem e mal.   

m) Curioso sobre muitas coisas faz perguntas sobre tudo e todos.    

n) Tem ideias e respostas incomuns, únicas e inteligentes.    

o) É desinibido ao expressar sua opinião.    

p) É disposto e aventureiro. Gosta de correr riscos.    

q) Imaginativo, fantasioso, brinca com ideias.    

r) É sensível a beleza, atento às características estéticas das coisas.    

s) É desorganizado e não se interessa por detalhes.    

t) É individualista, seguro e confiante em si.    

u) É responsável e cumpre seus compromissos.    

v) É autoconfiante diante dos adultos    

w) É querido por seus colegas.    

x) É cooperativo com os professores e colegas.     

y) Tende a evitar brigas e se envolve para defender colegas.   

z) É flexível e gosta de inovações.    

Não gosta de estar só.    

Está sempre rodeado por amigos.    

Tende a liderar quando está com outras crianças.    

Gosta de participar de campanhas e atividades sociais. É colaborador.    

Seu desempenho nos esportes e atividades físicas merece destaque.    

Organiza bem seu trabalho.    

É detalhista, minucioso.    

Gosta de jogos de estratégia.    

Organizado na execução de atividades mais longas ("não se perde").    

Estabelece prioridades, sabe o que é mais importante e respeita horários.    

Compreende mapas e legendas.    

Consegue fazer esquemas e resumos de assuntos estudados.   

Gosta de lidar com números.    

Faz cálculos mentais com facilidade.    

Tem interesse por atividades do tipo adivinhações e enigmas.    

Faz experimentos, gosta de misturar substâncias para ver o resultado.    

Tem interesse por assuntos científicos e por novas descobertas.    

Busca explicação racional para tudo.    

Consegue respostas inovadoras em situações problema.    

Tem memória extraordinária.   

Fonte: Adaptado de Lima (2008, p. 13-14). 
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Apesar da importância desses indicadores, no dia a dia da sala de aula, 

muitas das vezes, os mesmos passam despercebidos pelos professores ou são 

encarados para traçar o perfil de alunos bagunceiros e/ou displicentes, em 

decorrência, geralmente, de preconcepções de que o aluno superdotado tem o perfil 

de um aluno exemplar e muito bem sucedido nos processos avaliativos de todas as 

disciplinas escolares durante sua trajetória escolar. 

Quando o educador possui um olhar sensível às necessidades de cada 

educando, o processo de ensino pode se tornar mais adequado e, 

consequentemente, a aprendizagem mais rápida, gradual e prazerosa. Para tanto, o 

professor carece de parâmetros para uma percepção comportamental dos 

estudantes e, consequente, delineamento de ações. Isso não significa uma 

recomendação para haja uma busca incessante por alunos superdotados. O 

esperado é o aumento da sensibilidade do professor na percepção sobre a presença 

de alunos acima da média em sua classe e na predisposição para a proposição de 

práticas docentes que atendam às especificidades desses estudantes.   

A forma como estas características se manifesta torna a identificação em 

alguns casos subjetiva, visto que alguns indicadores podem ser suprimidos ou 

mascarados se levarmos em conta fatores histórico-sociais de cada indivíduo e a 

sensibilidade de cada educador ao olhar para sala de aula e perceber possíveis 

talentos. Até por causa do mito que o aluno superdotado “sabe tudo sobre tudo”. 

No Brasil, a Resolução N. 4, de 2 de outubro de 2009,  instituiu as Diretrizes 

Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, 

na modalidade Educação Especial  que garante aos alunos Superdotados o direito 

de matrícula em sala de aula regular e o atendimento nas salas de recursos para 

desenvolverem junto com professores atividades que façam com que suas 

potencialidades sejam aumentadas e suas dificuldades sejam diminuídas 

(MEC/CNE/ CEB, 2009). Nesse sentido, quando a escola não possui uma sala de 

recurso bem estruturada para atendimento aos superdotados é prevista a realização 

de parcerias com outras unidades escolares próximas, organizações filantrópicas 

entre outras instituições. 

É importante evidenciar que os professores, com elevada frequência, terão 

que recorrer a mais de um instrumento para analisar suas turmas, já que cada aluno 

é único e as características podem se comportar de forma diferente devido a fatores 

externos, bem como, criação, grupo de convívio e relação interpessoal. Todavia, o 
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mais importante é o professor aguçar o seu olhar e se predispor atuar em sala de 

aula em prol do atendimento às diferenças entre seus alunos. 

3.2.2 Processo de atendimento 

Nos artigos 59 e 60 da Lei N. 9394, de 1996, já constavam recomendações 

para um melhor atendimento aos alunos com Altas habilidades/Superdotação, 

conforme pode ser constatado pelos 4 primeiros incisos do primeiro artigo, 

transcritos a seguir, e pelo quinto e último inciso do mesmo  que prevê o acesso de 

forma igualitária aos benefícios dos programas sociais de suplementação já 

existentes a cada nível de escolarização.  

 
 
I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 
específicos, para atender às suas necessidades; II - [...] 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). 
 
 

Outro o inciso a ser destacado é o III do artigo 59 da mesma legislação que 

trata da necessidade dos professores ter especialização adequada a nível médio ou 

superior para a atuação no atendimento aos estudantes, assunto que será retomado 

no próximo Capítulo quando discorreremos sobre o ensino de Física na perspectiva 

da inclusão escolar dos estudantes com Altas habilidades/Superdotação, levando-se 

em consideração que no Brasil já há recomendações relativas ao atendimento 

desses sujeitos, como por exemplo, as que constam da Resolução CNE/CEB N. 

2/2001. 

 
 
[…] Organizar os procedimentos de avaliação pedagógica e psicológica de 
alunos com características de superdotação; b) prever a possibilidade de 
matrícula do aluno em série compatível com seu desempenho escolar, 
levando em conta, igualmente, sua maturidade socioemocional; c) cumprir a 
legislação no que se refere: ao atendimento suplementar para aprofundar 
e/ou enriquecer o currículo; à aceleração/avanço, regulamentados pelos 
respectivos sistemas de ensino, permitindo, inclusive, a conclusão da 
Educação Básica em menor tempo; ao registro do procedimento adotado 
em ata da escola e no dossiê do aluno; d) incluir, no histórico escolar, as 
especificações cabíveis; e) incluir o atendimento educacional ao 
superdotado nos projetos pedagógicos e regimentos escolares, inclusive por 
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meio de convênios com instituições de ensino superior e outros segmentos 

da comunidade (CNE/CEB, 2001, p. 23). 
 
 

Nesse sentido, após a pré-identificação feita ao longo das aulas regulares, 

todos os possíveis alunos superdotados devem ser encaminhados para os Núcleos 

de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação (NAAHS), criados no Brasil no ano 

de 2005, pelo MEC. Nesses núcleos, é prevista a designação de um profissional em 

psicopedagogia para um processo de avaliação que comprove realmente se aquela 

criança ou jovem possui de fato uma alta habilidade para que, em caso afirmativo, o 

mesmo seja encaminhado aos programas oficiais de estímulos visando à formação 

adequada associada à informação para a família e seus professores. Além disso, os 

alunos identificados passam a ter o direito de uso das salas de recursos, no horário 

de contra turno de suas matrículas a fim de complementarem suas formações, 

levando-se em conta que, como esclarecem Sabatella; Cupertino (2007),  

 

[...] os alunos com altas habilidades/superdotação devem receber 
atendimento que valorize e respeite suas necessidades educacionais 
diferenciadas quanto a talentos, aptidões e interesses. O pressuposto 
contido nessa prescrição é o de que, por mais excepcionais que sejam tais 
aptidões e talentos, caso não haja estímulo e atendimento adequados, os 
indivíduos dificilmente atingirão um nível de excelência (p. 69). 
 

 
Nesse sentido, como já previsto no documento Serviços de Atendimento ao 

Superdotado e Talentoso (BRASIL, 1999), 

 
 
É importante que as crianças superdotadas sejam atendidas desde cedo, 
visto que apresentam, muitas vezes, desenvolvimento mais rápido na área 
da linguagem, da motricidade e da cognição, evidenciando habilidades 
especiais/superdotação, que devem ser estimuladas (p. 87). 
 
 

Para melhor descrição desse atendimento será apresentado um resgate dos 

principais aspectos por etapa de escolarização.  

3.2.2.1 Atendimento em Creche 

Esta é uma fase muito importante para o desenvolvimento individual de cada 

aluno, sendo assim, o ambiente destinado a este desenvolvimento deve valorizar e 

favorecer o contato da criança com a natureza. Além disso, a sala de aula deve 

permitir o atendimento individual ou até mesmo em pequenos grupos. Dentro do 

possível, é recomendado que a escola tenha um espaço destinado ao atendimento 
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aos pais ou responsáveis da criança, bem como um local de fácil visualização para 

observação das atividades desenvolvidas. 

Cada espaço físico deve ser planejado, de maneira que contenha conter os 

materiais necessários, mas que não coloquem em risco as integridades física e 

psicológica dos alunos. Neste sentido os atendimentos devem ser, prioritariamente, 

“[...] individuais, adequados às necessidades e características de cada criança, 

devendo desenvolver-se em uma atmosfera de calor humano e com a participação 

de familiares” (BRASIL, 1999, p. 87). Estes projetos e programas podem ser 

organizados nas maternidades, creches e até mesmo nas residências das crianças 

e, na medida do possível, com a participação ativa dos pais para favorecer um 

ambiente acolhedor e familiar, levando-se em conta que  

 

Nessa etapa de seu desenvolvimento, a criança superdotada/talentosa não 
deverá ser forçada a desenvolvimento precoce, mesmo porque ainda não 
tem, muitas vezes, evidenciadas as áreas de seus talentos e aptidões. O 
importante é que a criança se sinta segura e motivada para explorar o meio 
ambiente (BRASIL, 1999, p. 88). 
 

 
Assim, ao longo desta fase deve ser oferecido à criança um ambiente 

motivador ao seu desenvolvimento e propício a descobertas da natureza pertinentes 

à faixa etária, ou seja, não há a intencionalidade de aceleração do desenvolvimento.  

3.2.2.2 Atendimento na Pré-escola 

Nesta fase é previsto o início do processo de escolarização da criança, e 

sendo assim, o professor deve buscar olhar mais para o desenvolvimento de cada 

indivíduo a fim de obter meios para o enriquecimento das atividades de estimulação. 

O espaço físico do ambiente escolar continua sendo muito importante, a fim de 

proporcionar as mesmas condições de segurança anteriores. 

 
 

Na pré-escola, o atendimento individualizado ou em pequenos grupos 
prosseguirá para a criança superdotada/talentosa, estimulando-se as áreas 
que necessitam de maior reforço e dando-se ênfase ao desenvolvimento 
das atividades de competência da vida social, por meio do trabalho em 
grupo e da recreação. Os grupos, nesse caso, não poderão ter mais de seis 
crianças (BRASIL, 1999, p. 88). 

 

Nesta etapa, é relevante o convívio social entre os alunos durante a 

realização das atividades, logo o atendimento pode ocorrer individualmente ou em 

pequenos grupos que não devem ultrapassar o número de seis alunos, para fazer 
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com que o professor seja capaz de ainda assim observar de forma bem próxima o 

desenvolvimento individual, particularmente em relação às partes inerentes a essa 

faixa etária (sensorial, psicomotora, social, emocional e cognitiva). Para tanto, nada 

melhor do que fazê-lo isso em um ambiente que o propicie o desenvolvimento 

humano. Portanto, o atendimento ainda deve ser de forma global, buscando 

primeiramente trabalhar a parte humana de cada aluno.  

3.2.2.3 Atendimento no Ensino Fundamental  

Antes de tudo, cabe mencionar que o acesso ao Ensino Fundamental é 

obrigatório a todos os alunos, mesmo que fora da idade apropriada para o mesmo. 

O objetivo educacional neste nível da escolarização é o desenvolvimento global do 

aluno. Este período de escolarização pode ser determinante para o resto da vida 

escolar, logo, se bem pensado e guiado pode minimizar problemas futuros, dentre 

os quais, a alfabetização que 

 

[...] merece cuidados especiais, uma vez que o fato do aluno ser 
superdotado/talentoso não garante que ela tenha um bom desempenho no 
processo de alfabetização. A não adequação da criança 
superdotada/talentosa às classes de alfabetização poderá desencadear, 
mais tarde, sérios problemas em seu processo de aprendizagem escolar, 
originando dificuldades de adequação do aluno à sala de aula (BRASIL, 
1999, p. 89). 
 
 

Aqui cabe ainda ressaltar que há um mito gerado em torno do aluno 

superdotado/altas habilidades de que o mesmo está sempre à frente de seus pares 

e tem a capacidade de aprender tudo sozinho. Esse mito pode se tornar um risco, já 

que pode fazer com que os professores se sintam incapazes de ensiná-los, 

deixando-os de lado em suas salas de aulas regulares. Sendo assim, cabe ao 

professor fornecer os meios para uma alfabetização bem sistematizada, garantindo 

“[...] ao superdotado/talentoso a possibilidade de escolarizar-se bem e de 

desenvolver seus talentos e habilidades para o futuro” (BRASIL, 1999, p. 89). 

Também, nesta fase, o atendimento pode ser realizado individualmente ou 

em pequenos grupos pelas mesmas razões já expostas anteriormente. O professor 

poderá sempre receber orientações técnicas de profissionais especializados na 

área, que acompanhará os trabalhos propostos. 

No que tange aos currículos e programas para alunos superdotados/ altas 

habilidades, não são previstas alterações em relação aos das escolas regulares, 
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devendo obedecer sempre às leis vigentes, salvas as adequações para promover 

um enriquecimento maior e melhor desenvolvimento individual.  

3.2.2.4 Atendimento no Ensino Médio 

O atendimento dos alunos com altas habilidades/ superdotados se dará nas 

escolas regulares com o mesmo currículo e o mesmo programa dos demais 

estudantes. Nesta etapa de escolarização é essencial “[...] viabilizarem-se a 

orientação escolar e vocacional [...], uma vez que ela pode indicar cursos e tipos de 

formação que melhor atendam ao tipo de dotação e às características e capacidades 

do educando” (BRASIL, 1999, p. 90). É durante essa etapa da escolarização que 

podem surgir as maiores dúvidas sobre profissão futura, área de interesse e 

aptidões o que pode levá-lo a uma dificuldade de adaptação e integração ao 

mercado de trabalho devido a sua necessidade de liberdade de escolhas e ações e 

sentimento de liberdade.  

3.2.3 Modalidades de atendimento  

Neste tópico discorreremos um pouco sobre as três modalidades de 

atendimentos oferecidas aos alunos com altas habilidades/ superdotação nas 

escolas regulares – classe comum, sala de recursos e ensino itinerante – 

determinadas pelas potencialidades dos alunos. 

3.2.3.1 Classe Comum 

Um aspecto já mencionado, mas merece uma complementação refere-se ao 

desenvolvimento das atividades em pequenos grupos. É recomendado que as salas 

de aulas com alunos com altas habilidades/superdotação deve não ser muito 

numerosa para facilitar a interação, a observação e o atendimento e valorização das 

diferenças individuais.  

Dentre as três as três modalidades de atendimento, a classe comum é a 

mais familiar para a maioria das pessoas, já que de acordo com a política de 

educação inclusiva, todos os alunos superdotados ou não têm garantido o direito ao 

ensino nas classes comuns. 

Uma vez que as atividades desenvolvidas precisam de apoio paralelo ou 

combinados para garantir que o aluno mantenha o interesse e motivação, o 

professor de sala de aula comum pode receber orientação técnica-pedagógica 
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especializada para assim poder tomar as melhores escolhas de como propor e 

desenvolver atividades, conforme lista de sugestões apresentada a seguir. 

 

[…] Procurar, juntamente com os alunos, encontrar tópicos de interesse 
como ponto de partida. Em seguida, ajudar os alunos a dimensioná-los em 
assunto. [...]; Assegurar que a pesquisa desafie a imaginação e a intuição 
dos alunos e que realmente amplie sua capacidade de pensar, escrever, ler 
e descobrir; Estimular a frequência dos alunos a bibliotecas públicas ou 
particulares; Insistir na exigência de altos padrões de aproveitamento em 
todas as matérias por parte dos alunos, e não permitir mera cópia de 
material, por exemplo, das enciclopédias; Deixar cada aluno trabalhar 
segundo seu próprio nível e ritmo, na medida do possível; Enfatizar a 
importância de diversos pequenos relatórios da pesquisa, que são 
preferíveis a um longo relatório, especialmente se o aluno ainda não 
desempenha bem esse trabalho; Impedir que seus programas de 
enriquecimento e aprofundamento degenerem em uma atividade vaga e 
desorganizada: quanto mais se planejar e se ajudar o aluno a definir seus 
objetivos, maior será seu rendimento escolar; Levar, tanto quanto possível, 
o projeto do aluno a um planejamento cooperativo entre os colegas e 
estimular atividades que propiciem liderança, treinamento e experiência 
para reforçar a responsabilidade social; Valorizar os projetos que 
desenvolvam habilidades relacionadas à investigação independente, à 
iniciativa, à originalidade e ao trabalho criativo (BRASIL, 1995, p.54-55). 
 
 

Estas sugestões devem sempre que possível ser levadas a todos os alunos 

nas classes comuns, ou seja, a utilização da lista deve ser para todos os alunos 

independentemente de superdotação, já que de acordo com modelo de 

Enriquecimento de Renzulli, medidas assim podem fazer com que os educandos 

tenham melhores resultados. 

3.2.3.2 Sala de Recursos  

Sobre essa modalidade de atendimento pode ocorrer uma concepção 

equivocada ao pressupor que as salas de recursos são espaços de atendimento 

exclusivos para alunos com baixa condição cognitiva. Entretanto, essas salas 

preveem o atendimento a estudantes com necessidades educacionais especiais, 

nas quais, se incluem as Altas habilidades/ Superdotação e o transtorno opositor 

desafiador, dentre outras.  

Essa modalidade de atendimento destina-se a atender os alunos no contra 

turno escolar da matrícula na classe comum. Este local é gerenciado por um 

professor com formação específica para tal, cujo objetivo é o aprofundamento e 

enriquecimento do processo de ensino, bem como a elaboração de trabalhos 

individualizados, a fim de observar as áreas de interesse do aluno/aluna para poder 

efetivar o ensino que deve contar com a disponibilidade equipamentos “[...] como 
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computador, gravador, projetor de slides, projetor de filmes, aparelho de vídeo, 

material de laboratório de ciências, se for o caso, e demais recursos audiovisuais” 

(BRASIL, 1995, p. 55). 

3.2.3.3 Ensino Itinerante  

Dentre as três modalidades de atendimento, esta pode ser a mais distante 

da realidade escolar brasileira. Como o nome sugere é realizada de forma Itinerante, 

ou seja, devido à dificuldade de acesso ou falta de profissionais capacitados, os 

alunos com altas habilidades/ superdotados são atendidos, no mínimo duas vezes 

na semana, por um professor que vai à escola para minimizar os possíveis prejuízos 

na continuidade de aprendizado. 

É recomendado que o professor itinerante crie um vínculo com o professor 

da sala de aula regular para a definição da melhor forma de trabalho conjunto a 

partir de trocas informações sobre o desempenho dos estudantes.  
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4 ENSINO DE FÍSICA E ALTAS HABILIDADES/ SUPERDOTAÇÃO: 

PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

4.1 ENSINO DE FÍSICA: UMA BREVE RETROSPECTIVA 

O ensino de Física é objeto de estudos há décadas no Brasil, como bem 

salienta Moreira (2018) quando afirma que: “A pesquisa em ensino de Física no 

Brasil tem longa tradição e é reconhecida internacionalmente. Encontros nacionais 

de pesquisa em ensino de Física são realizados desde a década de 1980” (p.73).  

Segundo Gaspar (1997), a proposição de mudanças no ensino de Física tem 

início com o projeto Physical Science Study Committee (PSSC), criado nos EUA, no 

ano de 1956, depois do grande sucesso do lançamento do Sputnik I pela antiga 

União Soviética. O PSSC, em síntese, buscava: apresentar “[…] uma nova proposta 

curricular de física […] e dar o […] entendimento de que o aluno só poderia aprender 

ciência por si, a partir da atividade experimental […]” (GASPAR, 1997, p. 2). Mesmo 

com este novo olhar, o projeto não obteve os resultados pretendidos nem nos EUA e 

muito menos nos outros países onde foi aplicado, dentre os quais, o Brasil. 

O Brasil também teve o seu período de projetos com ênfase na 

experimentação, em que se destaca o Projeto de Ensino de Física (PEF), proposto, 

em 1970, pela Universidade de São Paulo (USP). Este era composto por um texto 

básico, acompanhado de um material experimental muito simples de baixo valor 

econômico e guias para a aplicação pelos professores. Ele buscava estimular de 

forma individual cada aluno, bem como aumentar a crença da validade do método 

científico, e confirmar que a experimentação é essencial para que realmente ocorra 

a compreensão dos conceitos físicos (IBID, p. 4). O PEF não obteve o sucesso 

esperado ao longo de sua aplicação nas escolas brasileiras. O fato em comum entre 

os projetos americano e brasileiro foi “[…] a superestimação da capacidade do 

material instrucional na promoção da aprendizagem ancorada basicamente na 

experimentação” (IBID), além disso, a prevalência da interação individual do aluno 

com o material frente à interação com o professor. Essa prevalência foi acentuada 

com o surgimento da Instrução Programada que, nas palavras de Gaspar (1997) 

acirrou “A tendência de transferir a responsabilidade da aprendizagem ao aluno, 

dispensando-o da interação com o professor [...]” (p. 5). 
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Começaram, então, a surgir questionamentos sobre a forma de pensar no 

ensino de Física: linear e cumulativa no contexto escolar, de maneira que nos anos 

finais da década de 70 do século passado, as pesquisas em ensino de Física 

voltam-se seus olhares para as teorias construtivistas de aprendizagem, com 

influência significativas no ensino de Física, a partir dos pensamentos de Piaget 

(1896-1980) e de Ausubel (1918-2008).  

Uma das principais mudanças inspiradas nos trabalhos de Piaget foi a 

reestruturação dos currículos buscando adequação com os quatro estágios de 

desenvolvimento cognitivo, intituladas por ele como fases de desenvolvimento, que 

são: sensório-motor, pré-operatório, operatório-concreto e operatório-formal. Essas 

fases permitiriam que os conteúdos fossem apresentados aos alunos quando os 

mesmos já fossem capazes de operar ideias mais abstratas. 

Ausubel, segundo Caliani e Bressa (2017), teve grande contribuição para o 

cenário da educação com a “Teoria da Aprendizagem Significativa”, na qual 

procurava explicar os processos de aprendizagem humana, embasado nos 

princípios organizacionais da cognição, com a valorização do conhecimento e o 

entendimento das informações. 

Para tal, Ausubel definiu três tipos diferentes de aprendizagem significativas. 

A aprendizagem significativa representacional, a aprendizagem significativa por 

conceitos e a aprendizagem significativa de proposições. 

Portanto, torna-se perceptível a importância de ambos teóricos no estudo 

sobre as formas como aprendemos. Cada um teve uma particular importância nas 

visões sobre os processos de ensino e de aprendizagem. O primeiro focou nas fases 

de aprendizagem e deu uma maior ênfase aos períodos do desenvolvimento 

relacionando-os à idade e o segundo trabalhou o desenvolvimento de forma geral 

sem se limitar ao quesito idade temporal, mas ambos concordavam no que diz 

respeito ao período de assimilação dos novos conhecimentos a partir de bagagens 

anteriores. Como bem colocam Caliani e Bressa (2017),  

 
 
A contribuição dessas duas teorias foi expressiva para a educação. Esses 
teóricos trouxeram informações imprescindíveis sobre o entendimento da 
aprendizagem. Piaget favoreceu o desenvolvimento infantil, mas também 
trouxe informações sobre a aprendizagem funcional do adulto. Ausubel 
focou no processo de aprendizagem sem direcionar a idade, favorecendo e 
aprofundando as informações sobre o processo de assimilação explicado 
por Piaget. A aprendizagem subordinada derivativa de Ausubel tem 
proximidade com o conceito de assimilação de Piaget […] (p. 676). 
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Foi novamente um grupo de pesquisadores da USP e do Ensino Médio – o 

Grupo de Reelaboração de Ensino de Física (GREF) – que trouxe, nos anos de 

1980, uma nova perspectiva para o ensino de Física, uma vez que seu objetivo 

primordial era preparar professores capazes de realizar um ensino de Física voltado 

à realidade cotidiana de cada grupo de estudante, com forte vinculação de seus 

idealizadores com a visão freireana (GASPAR, 1997). 

Assim, segundo Salem (2012), há neste período uma “[...] institucionalização 

da pesquisa em Ensino de Física, de tal forma que os âmbitos da pesquisa 

propriamente ditos vão ganhando identidade própria, e se distinguindo da 

proposição, prática e desenvolvimento de atividades de ensino” (SALEM, 2012, p. 88). 

Além desses pensadores, as recomendações para mudanças no ensino de 

Física também têm influência do pensamento de Vigotiski (1896-1934). Todavia, 

entendemos que o mais importante a mencionar é que, tal como em Freire (1921-

1997), há o deslocamento da importância da interação entre o aluno e o objeto para 

a interação entre os alunos com a mediação do professor.  

Apesar de ainda existir um distanciamento entre os resultados e 

recomendações da pesquisa e seus desdobramentos nas salas de aula, pode se 

considerar que há uma ressignificação dos papeis do professor, dos estudantes de 

dos recursos didáticos em prol da melhoria da aprendizagem e, consequentemente, 

da formação dos aprendizes em assuntos relacionados à Ciência e, em especial, à 

Física. 

No início deste novo século, Moreira (2000) já sinalizava a perspectiva de 

mudança radical no Ensino Médio, ressaltando a necessidade de um ensino de 

Física: não dogmático, construtivista, voltado para a formação da cidadania, com 

ênfase em modelos e contextualização de situações reais correlacionadas a 

elementos próximos, práticos e vivenciais dos estudantes, do concreto para o 

abstrato, com a atualização de conteúdos que contemplem a Física Contemporânea 

(p. 98). 

É inegável que os resultados da pesquisa em ensino de Física influenciaram 

as diretrizes, parâmetros e orientações curriculares no que tange ao componente 

curricular Física na medida de se cumprir o previsto no Artigo 35 da LDBEM 

(BRASIL, 1996): 

Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração 
mínima de três anos, terá como finalidades: 
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I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 
ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 
II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 
continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade 
a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 
III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico; 
IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 
produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada 
disciplina. 

 
 

Infelizmente, de maneira abrupta, por meio Medida Provisória seguida da Lei 

N. 13.415 de 2017, o governo federal gerou uma ruptura, com o estabelecimento de 

uma nova estrutura para o Ensino Médio e aprovação da Base Nacional Curricular 

que, segundo explicação teórica do MEC15, 

 
 
Além das aprendizagens comuns e obrigatórias, definidas pela Base 
Nacional Comum Curricular, os estudantes poderão escolher se aprofundar 
naquilo que mais relaciona com seus interesses e talentos. São os 
itinerários formativos, relacionados às áreas do conhecimento (Matemática, 
Linguagens, Ciências Humanas e Ciências da Natureza) e com a formação 
técnica e profissional (s/d). 
 
 

Na prática, essas mudanças trazem novos desafios aos professores, já que 

para uma parcela expressiva de estudantes a última oportunidade de aprendizagem 

e aprofundamento dos conhecimentos de Física será reduzida a um ano letivo do 

Ensino Médio, com os seus objetos de ensino diluídos na área de Ciências da 

Natureza. 

4.2 ENSINO DE FÍSICA NA PERSPECTIVA DA INCLUSÃO DE ESTUDANTES 

COM ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO 

Na atual bibliografia não foi verificado um número significativo de trabalhos 

sobre ensino de Física contemplando o tema Altas habilidades/superdotação em 

artigos publicados as principais revistas ou eventos científicos da área. Sendo 

assim, buscamos uma verificação voltada para o ensino de ciências de forma geral. 

Neste sentido, para o ensino de ciências existe “[...] inúmeras possibilidades de 

diferentes abordagens, visto que a contemporaneidade exige um ensino e 

                                                           
15

 O que muda no ensino médio? Estudantes poderão escolher em quais conhecimentos irão se 
aprofundar. Disponível em: <http://novoensinomedio.mec.gov.br/#!/pagina-inicial>. Acesso em: 6 out. 
2020. 
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aprendizagem que seja composto por áreas de conhecimento interligadas, onde o 

professor é o mediador” (NICÁCIO, 2019, p. 57). 

Assim, antes de continuarmos, cabe mencionar o papel do professor durante 

o ensino de ciências, uma vez que, o mesmo tem papel relevante nas escolhas das 

abordagens utilizadas na sala de aula. Como coloca Nicácio (2019), 

 
 

[…] o professor é responsável pela formação e aproximação do aluno com a 
linguagem científica, disponibilizando, assim, recursos para a interligação do 
conhecimento científico e o dia a dia do alunado, pois um dos objetivos do 
Ensino de Ciências é a apropriação da linguagem científica e saber utilizar 
esses conceitos científicos básicos, associados à energia, à matéria, à 
transformação, ao espaço, ao tempo, ao sistema, ao equilíbrio e à vida (p. 
57). 
 

 

Nesse sentido, no contexto do ensino e aprendizagem, o atendimento aos 

alunos com altas habilidades/superdotados perpassa para a maioria dos 

pesquisadores, dentre os quais, Martins (2016), Nicácio (2019) e Cupertino (2008), 

por atividades que pautadas no Modelo Triádico de Enriquecimento de Renzulli 

(1997) contemplem as atividades experimentais investigativas. Na perspectiva da 

inclusão, essas atividades devem ser levadas para todo o público da classe escolar, 

não se restringindo apenas a um estudante ou grupo composto por aqueles com 

altas habilidades/superdotação. 

 A atividade experimental investigativa é caracterizada pela busca de 

soluções de problemas, por meio do uso de uma ou mais experiências que, segundo 

Daher e Machado (2017), passam por seis etapas no seu desenvolvimento. 

 
 
[…] 1) Propor um problema que estimule a curiosidade dos estudantes; 2) 
Identificar e explorar ideias dos estudantes por meio do levantamento de 
hipóteses para solucionar o problema apresentado; 3) Elaborar possíveis 
planos de ação em que os estudantes deverão elaborar um plano de ação 
visando a montagem do experimento; 4) Experimentar o que foi planejado 
na execução da atividade, momento importante para coleta e registro de 
dados; 5) Analisar os dados que foram anotados com sua organização 
pelos estudantes, com o intuito de observar se são pertinentes para 
responder à questão inicial; 6) Responder à pergunta inicial, verificando a 
validade das hipóteses, dos métodos utilizados e as implicações 
decorrentes (p. 3-4). 
 
 

Cada atividade, de acordo com o objetivo previsto, pode ser dividida em três 

partes que podem ser consideradas como graus de liberdade fornecidos aos alunos 

durante a realização das mesmas. Sobre a realização desses tipos de atividades, 
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Silva (2017) explica que ao longo de seus desenvolvimentos a crescente 

participação do aluno vai diretamente ao encontro das expectativas dos alunos com 

altas habilidades/superdotação no que tange sua identificação, visto que, dentre os 

trabalhos analisados (RENZULLI, 2002; MARTINS, 2016; CARDOSO, 2016) há o 

esclarecimento que tais alunos têm um comprometimento muito acima da média em 

atividades de seu interesse, alta criatividade e alta capacidade de realizar tarefas. 

Nesse contexto, as atividades no ensino de Ciências devem contemplar as 

seguintes partes: reconhecimento ou contato inicial dos estudantes com altas 

habilidades/superdotação ou não com o tema de estudo; familiaridade com os 

processos de investigação/pesquisa para a validação de dados; investigação e 

busca por soluções para problemas reais e atuais ao nosso tempo. 

Assim, a partir da apresentação pelo professor, a primeira parte da de uma 

atividade deve oportunizar aos alunos a familiaridade e questionamentos sobre o 

tema, já que como colocam Martins, Cardoso e Delou (2018, s/p) “[…] Os alunos são 

expostos a uma grande variedade de temas, por meio de visitas, palestras, 

documentários, artigos, filmes e exposições […]”. Nessa etapa, o aluno ainda não 

tem muita liberdade, ou seja, o roteiro é fechado, mas é fundamental que ela seja 

desenvolvida para instigar os alunos e despertar seus interesses a outras áreas do 

conhecimento, de maneira contribuir inclusive para que eles reconheçam áreas de 

seus interesses que ainda não tinham contato por diferentes questões.  

Na segunda parte de uma atividade, os alunos devem ser colocados frente a 

um problema experimental relativo ao tema, visando o exercício de proposição de 

“teorias” explicativas ou soluções por eles. A intenção é propiciar aos estudantes a 

oportunidade de vivenciarem uma experimentação como uma situação-problema, ou 

seja, eles terão na experimentação a oportunidade de verificar suas teorias e, assim, 

se aproximarem ainda mais do processo como os cientistas desenvolveram aquele 

conhecimento na prática.  O aluno, nesta parte, tem uma maior liberdade de ação e, 

sendo assim, é esperado que, enquanto processo de formação, desenvolva sua 

autonomia. Para Martins, Cardoso e Delou (2018, p. 300), “[…] a divulgação dos 

resultados obtidos proporciona um momento de construção importante […]”, 

levando-se em conta que ao aluno não coube apenas o preenchimento de uma 

tabela seguindo um roteiro fechado, pelo contrário, a partir de uma situação-

problema atrelada a um tema, o aluno teve a oportunidade de trabalhar com 

elementos livres.  
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A terceira parte da atividade, como já mencionado, tem por objetivo fazer 

com que os alunos busquem trabalhar com problemas reais e atuais na sociedade 

contemporânea, relativos à área do conhecimento abordada nas etapas anteriores. 

Logo, há uma maior liberdade nas ações dos estudantes, visando uma 

aprendizagem indutiva. O processo previsto é muito diferente da maioria das 

atividades propostas pelas escolas, visto que nele o aluno tem o protagonismo na 

escolha sobre a forma de como irá trabalhar com suas concepções prévias e o(s) 

conteúdo(s) específico(s) inerentes ao problema real. Neste caso, ele terá a 

liberdade de propor uma forma para a abordagem, para a construção de soluções e 

desenvolvimento de conclusões. Vale, todavia, evidenciar que nesta etapa do 

desenvolvimento da atividade, mesmo entre os alunos com altas habilidades/ 

superdotados nem todos chegarão até a terceira forma em todas as áreas do 

conhecimento, pois a mesma tem forte relação com aptidões prévias e interesses 

particulares desenvolvidos, todavia, o comportamento superdotado associado à 

oportunidade de desenvolvimento das atividades investigativas tende a despertar a 

curiosidade e a motivação para saber mais sobre o mesmo tema, gerando, por 

consequência, um alto grau de comprometimento. Nesse sentido, vale lembrar, 

como bem coloca Martins (2016), que: “Quando estimulados, os indivíduos 

superdotados são capazes de transcender os objetivos previamente estabelecidos 

de qualquer atividade” (p. 64). Nisto consiste basicamente a teoria de 

Enriquecimento triádico que proporciona grandes resultados para todos os 

envolvidos nessas atividades. 

Como consequência, o processo de ensino aprendizagem poderá favorecer 

aos alunos com altas habilidades/superdotação ou não o desenvolvimento em outras 

áreas do conhecimento que muitas vezes não conheciam, uma vez que ao longo do 

processo são propostos trabalhos em grupos, fazendo com que os alunos 

formalizem de maneira oral ou escrita seu pensamento e verbalize para os demais 

suas conclusões e dúvidas, proporcionando um ambiente mais dinâmico e eficaz 

para o aprendizado. 

Nessa perspectiva, o atendimento às especificidades dos estudantes não 

depende da disciplina ou conteúdo a ser abordado em sala de aula, mas sim na 

forma de abordagem pelo professor. Nas palavras de Martins (2016), no processo 

de ensino aprendizagem, os alunos devem ser colocados 
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[…] em situação de realizar pequenas pesquisas, combinando 
simultaneamente conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, além 
de permitir que o aluno desenvolva as habilidades de investigar, manipular e 
comunicar. Para tanto, devem ser criadas situações-problema que 
respeitem a perspectiva contextualizadora (p. 41). 
 
 

Vale ressaltar que no ambiente escolar, o ensino não deve ter apenas a 

finalidade de abordar os conteúdos visando à preparação dos alunos para os 

exames de ingresso no Ensino Superior, mas sim formá-los criticamente para serem 

capazes de maneira autônoma fazerem uso do conhecimento aprendido na escola 

em prol de uma melhor atuação social. 

No que se refere-se a um ensino de Ciências na perspectiva da inclusão dos 

estudantes com altas habilidades/superdotação nas classes comuns do ensino 

regular, pelo o exposto neste item, torna-se perceptível que não há diferenças em 

relação ao que já vem sendo proposto para o ensino de Física em contraposição à 

abordagem tradicional dos conteúdos, na qual todo o protagonismo cabe ao 

professor. Entretanto, apesar do tempo, da quantidade de resultados e das 

recomendações para a melhoria no ensino de Física, nas salas de aula os 

verdadeiros propósitos ainda se encontram aquém do esperado, como bem coloca 

SATHLER (2014), visto que ainda há a predominância de preparação dos alunos 

para os vestibulares, por meio de memorização de fórmulas, exercícios e 

procedimentos repetitivos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

5 UMA PROPOSTA DE ENSINO INVESTIGATIVO EXPERIMENTAL 

 

Diversos autores destacam que o termo ensino por investigação é 

polissêmico (ZOMPERO; LABURÚ, 2011; STRIEDER; WATANABE, 2018), tanto no 

que se refere aos objetivos formativos quanto às visões de ciência, entretanto, há 

pontos em comum, dentre os quais, nas palavras de Zompero e Laburú (2011), deve 

existir “[...] um problema para ser analisado, a emissão de hipóteses, um 

planejamento para a realização do processo investigativo, visando a obtenção de 

novas informações, a interpretação dessas novas informações” (p. 74-75). 

Nesse sentido, um problema recorrente no Brasil e muito presente nos 

veículos de comunicação são os acidentes com veículos automotores terrestres. 

Com base em dados do Portal de Trânsito e Mobilidade, Batista (2020) 

alerta que “No Brasil, a cada 60 minutos, em média, pelo menos cinco pessoas 

morrem vítimas de acidente de trânsito” (s/p).  

De modo expressivo, os acidentes com veículos automotores terrestres, 

além das atitudes imprudentes de motoristas e pedestres, têm forte relação com o 

tempo de reação das pessoas – “[…] uma capacidade física muito relacionada com 

a performance humana. É definido como sendo o intervalo de tempo decorrente 

desde um estímulo até o início de uma resposta” (VAGHETTI; ROESLER; 

ANDRADE, 2007, s/p). Sendo assim, o tempo de reação varia conforme 

características físicas, biológicas e sociais de cada indivíduo, podendo ser ampliado 

determinadas situações, como, por exemplo, a distração ou desatenção durante a 

direção do automotor. 

 Para a abordagem do problema, a proposta do ensino investigativo foi 

prevista para, após a aprendizagem dos conceitos básicos da cinemática escalar, 

ser realizada em 7 etapas, conforme descrição a seguir. 

 

 1ª Etapa: Familiarização com o tema  

 Tempo didático previsto: 20 minutos 

 Estratégias: Reflexões individuais dos estudantes sobre questões 

relativas ao tema, seguida por discussão sobre as mesmas por grupos 

de 4 a 5 estudantes para construção de respostas consensuais; 

apresentação oral das respostas consensuais dos grupos para a turma. 
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  Instrumento: Questionário com as seguintes perguntas: 

1) Em sua opinião o que causa a maioria dos acidentes de trânsito? 

2) O uso de celular ao volante é proibido pelo Código de Trânsito 

Brasileiro. A infração é considerada gravíssima, sendo passível de 

multa, além de perda de 7 pontos na carteira de habilitação. Você 

considera que essa proibição tem base científica? Procure justificar 

sua resposta. 

3) O que você entende por tempo de reação? 

 

 2ª Etapa: Apresentação do problema e elaboração de hipóteses 

  Tempo didático previsto: 30 minutos 

  Estratégias: Discussão em grupos de 4 a 5 estudantes; construção de 

respostas consensuais.  

   Instrumento: Apresentação do trecho de uma matéria jornalística, 

associada a questionamentos sobre sua veracidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Será que essa notícia é verdadeira ou é uma fake news? Que 

procedimentos poderiam ser adotados para investigarmos sua 

veracidade?  

 

Muito provavelmente, os estudantes tentarão responder às questões 

recorrendo às equações do movimento retilíneo uniformemente variado, porém 

esbarrarão na falta de dados, já que a distância percorrida, mesmo que eles saibam 

ou procurem se informar sobre o comprimento do campo de futebol, essa medida é 

a dúvida central do problema; o tempo que o motorista fica desatento ao volante 

“Uma mensagem de texto pode até parecer inofensiva no 

trânsito. Mas um estudo feito pela Cesvi (Centro de 

Experimentação e Segurança Viária) apontou que desviar o 

olhar para responder uma mensagem no Whatsapp à 

velocidade de 80 km/h equivale a dirigir a extensão de um 

campo de futebol inteiro com os olhos fechados”1. 
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também é desconhecido. Esse tempo deveria ser estimado pelos alunos e acrescido 

do tempo de reação.  

O professor deverá ficar atento se os grupos de estudantes levarão em 

conta o tempo de reação do motorista, ou seja, se perceberão a necessidade de 

levar em consideração o tempo transcorrido entre decidir responder à mensagem, 

responder e retornar a sua atenção à direção do veículo, questionando-os, se 

necessário sobre este fato. 

Após a apresentação das respostas dos grupos de estudantes sobre a 

veracidade da matéria jornalística, é sugerido que o professor faça novos 

questionamentos aos alunos. 

- Que procedimentos experimentais vocês adotariam para determinar o 

tempo de reação de um colega de grupo? 

- Quais recursos/instrumentos seriam necessários para a realização da 

medida. Seria possível medir a variação no tempo de reação do colega 

em situação de atenção ou desatenção temporária a um evento? 

 

 3ª Etapa: Atividade extraclasse - leituras 

 Estratégias: pesquisa na internet e em outras fontes sobre tempo de 

reação; organização pelos grupos dos instrumentos definidos para a 

investigação experimental do tempo de reação; definição dos 

procedimentos que serão adotados na realização da experiência. 

 

 4ª Etapa: Resolução do Problema 

 Tempo didático: 50 minutos. 

 Estratégia: realização da atividade experimental pelos grupos de 

estudantes, tomando por base os procedimentos definidos por eles, 

porém com possibilidades de mudanças. 

 Instrumentos: os definidos e trazidos pelos grupos; além desses, o 

professor deverá ter disponível réguas de 100 cm. 

 Neste momento é fundamental que os estudantes registrem os dados 

obtidos, bem como dúvidas que possam surgir. Esta anotação será à 

base da próxima etapa. 
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Se o professor avaliar que os procedimentos propostos e adotados pelos 

grupos não resultaram em resultados válidos para a medida comparativa do tempo 

de reação, torna-se relevante e indispensável que o professor intervenha com a 

apresentação de uma proposta experimental, dentre as quais, consideramos 

bastante adequada a que consta do trabalho de Oliveira, Barros e Queiroz (2017) e 

cuja situação para a medida do tempo de reação com atenção no evento, primeira 

etapa da atividade experimental proposta pelos autores, é ilustrada na Figura 2. 

Neste caso, o trabalho pede para que os alunos façam algumas medidas. Um aluno 

ficará responsável por marcar o tempo que decorre entre soltar a régua e o outro 

aluno segurá-la. Outro marcará a distância percorrida pela mesma até ser segurada 

novamente, ou seja, quantos centímetros ela percorreu ao longo da queda. Nesta 

hora é importante que o aluno solte a régua sempre do mesmo ponto. Para facilitar 

ele pode referenciar o zero da régua no início da mão da pessoa que irá segurá-la. 

Pode fazer este processo algumas vezes e retirar a média das medidas. Além disso, 

deve ser realizado este processo em três situações distintas, que são: total atenção 

com os acontecimentos experimentais, atenção parcial ao evento e totalmente 

desatento ao que acontece. 

 

 

 

Figura 2: Ilustração de uma das etapas da atividade experimental que poderá ser sugerida pelo 
professor. 

Fonte: Instituto de Física-USP (s/d)
16

. 

 

                                                           
16

 USP-INSTITUTO DE FÍSICA. 4323201 Física Experimental A. s/d. Disponível em: 

<https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/4212497/mod_resource/content/1/LabA-
Reflexo%20Motor%202018-GTV1.pdf>. Acesso em: 03 nov. 2020. 
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 5ª Etapa: Análise dos dados do Problema 

 Tempo didático: 20 minutos. 

 Estratégias: Analisar os resultados obtidos por meio dos experimentos, 

verificar se existe algum erro de execução e se com base neles há 

mudanças nas respostas iniciais ao problema apresentado na primeira 

aula.  

 

 6ª Etapa: Aplicação do conhecimento 

 Tempo didático: 20 minutos. 

 Estratégias: Responder a duas novas situações problematizadoras. 

 Instrumentos: lápis/caneta, papel e depoimento oral. 

Com base nas atividades realizadas e nas suas medidas experimentais, 

responda: 

1) Os acidentes com veículos automotores terrestres, além das atitudes 

imprudentes de motoristas e pedestres, têm forte relação com o tempo de 

reação das pessoas. Você concorda com esta afirmação? 

 

2) Se você estivesse dirigindo um carro a 72km/h, e houvesse um obstáculo 

na sua frente quantos metros você iria percorrer até pisar no freio? 

Considere os tempos medidos com a queda da régua (OLIVEIRA; 

BARROS; QUEIROZ, 2017). 

 

  7ª Etapa: Novo olhar sobre o problema inicial. 

 Tempo didático: 10 minutos. 

 Estratégias: Refletir sobre as respostas iniciais ao problema com base 

em novas informações.   

 Instrumento: Cálculo da distância percorrida pelo automóvel com base 

nas informações contidas no texto a seguir. 

 

Sobre o uso do celular na direção de veículos automotivos 

“O condutor fica desconectado da função da direção e, mesmo 

após voltar o olhar para a via, ele não volta com toda a atenção devida, 

pois ainda está na expectativa da resposta da mensagem ou mesmo 
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da repercussão de sua ligação [...] O envio de mensagens de texto é a 

falta de atenção mais alarmante, pois envolve distração manual, visual 

e cognitiva simultaneamente [...]. A maioria dos condutores submetidos 

ao teste levou 2 segundos para ler uma mensagem, [...]” (CARVALHO, 

2017).  

 

Por fim, como atividade extraclasse é sugerida a leitura do texto do qual foi 

extraída a informação, já que o mesmo apresenta dados sobre outros eventos 

comuns que diminuem a atenção dos motoristas no trânsito e assistir ao vídeo “A 

diferença entre 60 km/h e 65 km/h”, com instantâneos do mesmo ilustrado na Figura 

3. 

 

Figura 3: Instantâneos do vídeo A diferença entre 60 Km e 65 Km. 
Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=OeDgcTOOYdo>. Acesso em: 03 nov. 2020 

 

Refletindo sobre a atividade experimental investigativa proposta ao longo 

deste capítulo fica muito evidente sua importância e relevância no atual cenário do 

ensino de Física no Brasil. Sendo ainda muito propicia para despertar o interesse 

dos alunos com altas habilidades/ superdotados na sala de aula, visto que suas 

etapas de realização preveem um alto grau de liberdade, geram uma maior 

interação dos alunos tanto entre si quanto com o professor, estimular a criatividade e 

despertar a percepção sobre a importância do trabalho científico. 

Entendemos que a atividade experimental proposta vai ao encontro, tanto 

das recomendações para a melhoria do ensino de Física quanto para aquelas 

voltadas a inclusão dos estudantes com altas habilidades/ superdotados nas classes 

comuns do ensino regular, no sentido que estimula e incentiva os alunos a serem 

mais ativos no processo de ensino aprendizagem, a partir dos saberes que os 

alunos já possuem sobre o problema em estudo, porém, levando-os a questioná-los 

transcendê-los para um saber significativo à luz do conhecimento científico. Além 

disso, atividades experimentais desse tipo permitem ao aluno, por meio da interação 
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com os seus pares, a possibilidade de propor diferentes maneiras de abordagens e 

métodos investigativos na resolução de um problema real, aumentando a sua 

criatividade e criticidade, já que não se trata de um processo meramente repetitivo, 

ou seja, não é uma mera repetição de aplicação de fórmulas e contas 

exaustivamente buscando ratificar um fato, mas sim uma forma de construir um 

raciocínio lógico que se relacione com outros conceitos e conhecimentos fazendo 

com que o aluno atinja respostas mais elaboradas. 

Vale ressaltar também que a trazer para sala de aula um problema extraído 

do mundo vivencial dos estudantes – um fato concreto que afeta a sociedade, 

particularmente nas grandes cidades –, contribui para que os alunos reflitam um 

pouco mais sobre temas que aparentemente não parecem fazer parte dos saberes 

escolar, como por exemplo, a educação do trânsito no Brasil, auxiliando-os no 

desenvolvimentos de valores que gerem atitudes de respeito ao próximo.    
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Percebemos que ao longo do tempo várias mudanças ocorreram no contexto 

escolar. Desde uma total exclusão ao aluno com deficiência física ou mental até 

ações afirmativas para uma efetiva inclusão, perpassando por períodos obscuros e 

que muitos viam como sem solução. Mesmo com muitos desafios e lutas, inclusive 

com o recente Decreto N. 10.502 (BRASIL, 2020), é inegável os avanços 

conquistados no Brasil em direção à concretização de escolas inclusivas. 

No passado, a pessoa com deficiência era deixado de lado por não ser visto 

como quem poderia dar retorno para a sociedade nos quesitos financeiro e social, 

pois a deficiência era percebida como um fator que eliminava as potencialidades e, 

consequentemente, o avanço social dos indivíduos deficientes. Com o passar dos 

anos e o surgimento de movimentos sociais, passou a ser postulado que as 

diferenças entre os sujeitos se constituem em meio para o avanço de todos. Assim, 

no âmbito educacional, a perspectiva atual é que as diferenças entre os alunos 

devem ser vistas com respeito e valorização, de maneira a se constituírem em 

elementos de reflexão e proposição de práticas educativas inovadoras 

circunstanciadas por um olhar individualizado a cada aluno, buscando o seu pleno 

desenvolvimento pessoal e social.  

A busca pelo conhecimento sobre cada tipo de NEE não deve partir de 

ações, necessidades ou vontades de cada professor ao se deparar com educandos 

com necessidade especial em suas classes. Logo, como abordado nesta 

monografia, é imprescindível que, tanto os cursos de formação inicial quanto 

continuada de professores, deem a devida atenção a essa temática, contemplando-a 

em seus currículos.  Nesse sentido, não basta apenas conhecer e reconhecer as 

NEE, é preciso experienciar práticas educacionais inclusivas pautadas em 

referenciais teóricos para que a inclusão seja de fato natural. Ações pontuais são 

benvindas, porém a garantia de um ensino de qualidade a todos demandam ações 

mais amplas.  

No que diz ainda respeito à inclusão dos alunos com altas 

habilidades/superdotação ainda há um longo caminho a ser trilhado pelos 

professores em todos os aspectos, mas o principal é vencer o mito de que estes 
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alunos já nascem plenamente formados e preparados para qualquer desafio imposto 

pela sociedade.  

Ao procurar responder às questões balizadoras colocadas para o 

desenvolvimento desta monografia, particularmente a que se refere ao ensino de 

Física na perspectiva da inclusão de estudantes com altas habilidades/superdotação 

nas salas de aula das classes comuns das escolas regulares, constatamos que 

pesquisa em Ensino de Física ainda carece de maior atenção, já que é escassa a 

bibliografia abordando essa temática, todavia procuramos alcançar o objetivo 

proposto recorrendo as principais recomendações para a melhoria do ensino na 

Educação Básica frente às especificidades dos alunos com altas 

habilidades/superdotação nos processos de ensino e de aprendizagem. 

Por fim, compreendemos que a sequência didática proposta, além de um 

exercício reflexivo do autor, pode servir de ponto de partida para outras 

investigações sobre o tema.  
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