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Resumo: Considerando tanto a evolução do conceito de inteligência, no que diz respeito a sua 

multiplicidade, quanto a manifestação do comportamento de superdotação, e em atenção à legislação 

vigente sobre o atendimento aos alunos público-alvo da educação especial, é de grande relevância a 

pesquisa relacionada à superdotação, especialmente nos casos de dupla excepcionalidade. Esta 

pesquisa bibliográfica tem como objetivo avaliar a produção acadêmica na área de altas habilidades ou 

superdotação e dupla excepcionalidade, demonstrando como o assunto ainda é pouco estudado no 

mundo e evidenciando como a utilização de determinado descritor pode ser mais assertiva em uma 

busca bibliográfica. Os resultados sugerem que os mitos acerca dos indivíduos superdotados talvez 

dificultem a discussão, principalmente com relação à dupla excepcionalidade, indicando a necessidade 

de aprofundamento do tema em questão. 

 

Palavras-chave: Altas Habilidades. Superdotação. Educação Especial. Dupla Excepcionalidade. 

 

Resumen: Teniendo en cuenta tanto la evolución del concepto de inteligencia, con respecto a su 

multiplicidad, como la manifestación de la conducta de la superdotación, y en cumplimento de la 

legislación vigente en materia de servicios dirigida a los alumnos público-objetivo de la educación 

especial, la investigación relacionada a la superdotación tiene gran importancia, especialmente en los 

casos de doble excepcionalidad. Esta investigación bibliográfica tiene como objetivo evaluar la 

producción académica en el área de altas capacidades o superdotación y doble excepcionalidad, 

demostrando cómo el asunto es aún poco estudiado en el mundo y evidenciando cómo la utilización de 

determinado descriptor puede ser más asertiva en una búsqueda bibliográfica. Los resultados sugieren 

que los mitos sobre los individuos superdotados tal vez dificultan la discusión, principalmente con 

relación a la doble excepcionalidad, indicando la necesidad de profundizar el tema en cuestión. 

 

Palabras clave: Alta Capacidades. Superdotación. Educación Especial. Doble Excepcionalidad. 
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INTRODUÇÃO 

Ainda que a legislação educacional brasileira garanta a educação dos “excepcionais” desde a 

década de 1960, somente no ano de 2001 o Ministério da Educação instituiu as Diretrizes 

Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Segundo a legislação, as instituições 

de ensino devem prever e prover na organização das classes comuns atividades que favoreçam 

o aluno que apresente altas habilidades ou superdotação, assegurando o aprofundamento e o 

enriquecimento de aspectos curriculares, mediante desafios suplementares nas classes 

comuns, em sala de recursos ou em outros espaços definidos pelos sistemas de ensino 

(BRASIL, 2001), conforme as habilidades e aptidões de cada um e, terão suas atividades de 

enriquecimento curricular desenvolvidas no âmbito de escolas públicas de ensino regular em 

interface com núcleos de atividades, instituições de ensino superior e institutos voltados ao 

desenvolvimento e promoção da pesquisa, das artes e dos esportes (Id., 2009). Em sua teoria 

dos três anéis, Renzulli (2011) considera a superdotação como resultado da interação entre 

três aspectos: criatividade, envolvimento com a tarefa e habilidades acima da média. 

O indivíduo na condição de “dupla excepcionalidade” é aquele que apresenta o 

comportamento de superdotação associado à desordem psiquiátrica, educacional, sensorial e 

física. Essa concepção se contrapõe ao mito de que pessoas que demonstram capacidades 

superiores não podem apresentar ao mesmo tempo deficiências ou condições incompatíveis 

com essas características (NAKANO; SIQUEIRA, 2012; PFEIFFER, 2013 apud ALVES; 

NAKANO, 2015b). 

A produção científica relativa à área de altas habilidades ou superdotação ainda é incipiente 

no Brasil, principalmente quando se trata de dupla excepcionalidade. Tal situação pode ser 

associada à prevalência de mitos, falta de informação, formação dos professores e carência de 

recursos financeiros para a educação especial (PEREZ; FREITAS, 2009). 

 

OBJETIVOS 

Esta pesquisa bibliográfica tem como objetivo avaliar quantitativamente a produção 

acadêmica na área de altas habilidades ou superdotação e dupla excepcionalidade em função 

da legislação. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Adotou-se como método a pesquisa quantitativa com base na análise documental, sendo 

realizada por meio da utilização de três descritores (“altas habilidades”, “superdotação” e 
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“dupla excepcionalidade”) em duas bases de dados distintas: Scientific Eletronic Library 

Online (SciELO) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). O levantamento de dados 

compreendeu o período de 1990 a 2017. Os resultados obtidos foram analisados considerando 

sua relação com a temática pesquisada e levando-se em conta os títulos e os resumos dos 

trabalhos. Dessa forma, os artigos foram categorizados em dois extratos: positivos – aqueles 

que efetivamente estavam relacionados ao tema segundo os critérios adotados; e 

potencialmente positivos (ou, conforme representado na Tabela 1, duvidosos) – aqueles que 

apresentavam alguma referência à educação especial ou à educação inclusiva. Posteriormente, 

os resultados positivos referentes às pesquisas que utilizaram o descritor “dupla 

excepcionalidade” (de forma isolada ou conjunta em ambas bases de dados) foram reunidos, 

eliminando-se os artigos em duplicidade, em um único grupo a fim de elaborar um parecer 

sobre o tema. 

 

RESULTADOS 

A Tabela 1 mostra o número de resultados para cada descritor, discriminando os considerados 

positivos, os potencialmente positivos (ou, conforme representado na Tabela 1, duvidosos) e o 

total, de acordo com os critérios previamente estabelecidos para cada grupo. 

 

Tabela 1 – Número de artigos obtidos nas bases de dados SciELO e BVS, relacionados aos 

descritores “altas habilidades”, “superdotação” e “dupla excepcionalidade” no período de 

1990 a 2017 

 

 
 

Descritor SciELO BVS 

 Total Duvidoso Positivo Total Duvidoso Positivo 

Altas habilidades 81 5 38 117 2 33 

Superdotação 45 4 40 57 1 44 

Dupla 

excepcionalidade 
3 0 3 5 0 5 

Altas habilidades e 

dupla 

excepcionalidade 

2 0 2 4 0 4 

Superdotação e 

dupla 

excepcionalidade 

3 0 3 5 0 5 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 
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DISCUSSÃO 

Segundo Guenther e Rondini (2012), o cenário geral da pesquisa brasileira sobre superdotação 

é relativamente obscuro no que tange à conceituação de dotação e talento, dois construtos 

básicos à educação especial para alunos mais capazes. Verifica-se a utilização dessas duas 

palavras, que carregam significados diferentes, como sinônimas, além disso, o caso é 

agravado pelo fato de instruções oficiais e publicações acadêmicas utilizarem terminologias 

próprias, desprovidas de significado. 

Analisando a Tabela 1, percebe-se que a utilização do descritor “altas habilidades” revela um 

número maior de resultados nas duas bases de dados, se comparado ao descritor 

“superdotação”. Entretanto, após a análise do título e do resumo de cada trabalho, conforme 

critério adotado, percebe-se que o número de resultados positivos quando se utiliza o segundo 

descritor é maior em termos absolutos. Além disso, conforme a Tabela 2, o número de 

resultados positivos quando utilizamos o segundo descritor também é maior em termos 

percentuais. 

 

Tabela 2 – Comparação de resultados positivos para cada descritor 

 
 

Descritor SciELO BVS 

Altas habilidades 60% 39% 

Superdotação 92% 92% 

Dupla excepcionalidade 100% 100% 

Altas habilidades e dupla 

excepcionalidade 
100% 100% 

Superdotação e dupla excepcionalidade 100% 100% 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 

 

Ademais, a comparação da pesquisa com os pares de descritores “superdotação”/“dupla 

excepcionalidade” e “altas habilidades”/“dupla excepcionalidade” permite observar que o 

número de resultados positivos é maior no primeiro par, o que evidencia uma correlação mais 

estreita entre esses termos.  

Outro aspecto a ser observado é que o número de publicações referentes à dupla 

excepcionalidade (n=7) é significativamente menor (6,9%) que o número de publicações 
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sobre altas habilidades ou superdotação (n=102), considerando-se apenas os resultados 

positivos e eliminados os artigos em duplicidade. No Quadro 3 são apresentados os títulos dos 

artigos sobre dupla excepcionalidade encontrados na pesquisa, bem como sua situação e a 

base de dados em que foram encontrados. 

 

Quadro 1 – Relação de artigos sobre dupla excepcionalidade (n=7) 
 

Título Categoria Situação SciELO BVS 

Altas habilidades/superdotação percebidas 

pelas mães nos seus filhos com deficiência 

visual 

Artigo Disponível X X 

A dupla-excepcionalidade: relações entre 

altas habilidades/superdotação com a 

Síndrome de Asperger, transtorno de 

déficit de atenção e hiperatividade e 

transtornos de aprendizagem 

Artigo Disponível  X 

Um estudo comparativo sobre a dupla 

excepcionalidade: 

superdotação/hiperatividade 

Artigo Disponível  X 

Gifted students with a coexisting 

disability: the twice exceptional 
Artigo Disponível X X 

Desafios no diagnóstico de dupla 

excepcionalidade: um estudo de caso 
Artigo Disponível X  

Desempenho criativo e suas relações com 

diferentes medidas de inteligência em 

crianças com dislexia do desenvolvimento: 

um estudo exploratório 

Artigo Disponível X X 

Estudo de caso de um aluno superdotado 

com transtorno de Asperger: 

desenvolvimento, características 

cognitivas e socioemocionais 

Tese Indisponível  X 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2017. 

 

Os artigos apresentados no Quadro 1 indicam a presença dos descritores “altas habilidades” 

ou “superdotação” sempre associada a um transtorno, caracterizando o que é conhecido como 

dupla excepcionalidade e opondo-se ao mito de que o superdotado não apresenta dificuldades 

educativas, comportamentais e emocionais ou necessidades especiais (ALVES; NAKANO, 

2015a; OUROFINO; FLEITH, 2005; PFEIFFER, 2015). Estudos relatam aumento no número 

de crianças identificadas como superdotadas que apresentam simultaneamente alguma 

deficiência ou transtorno específico de aprendizagem (VILARINHO-REZENDE; FLEITH; 
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ALENCAR, 2016), bem como o tímido aumento do número de publicações sobre o tema 

(OUROFINO; FLEITH, 2005), indicando a necessidade de ampliar estudos acerca desse 

assunto. 

A falta de experiência dos profissionais em lidar com a dupla excepcionalidade (ALVES; 

NAKANO, 2015a; LOPES; GIL, 2016), a ambiguidade das características do transtorno 

(como no caso da Síndrome de Asperger) e os assincronismos comuns em superdotados 

(VILARINHO-REZENDE; FLEITH; ALENCAR, 2016), provavelmente, dificultam o 

trabalho com esse público-alvo. 

Quando a dupla excepcionalidade envolve a condição de superdotação e o transtorno do 

déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), há confusão mesmo nos meios acadêmico e 

profissional (PFEIFFER, 2015), uma vez que características de superdotação são 

erroneamente interpretadas como sintomas de TDAH (OUROFINO; FLEITH, 2005). 

Quanto às questões emocionais, há posições divergentes sobre o risco de problemas de 

interação nos superdotados, ressaltando ainda mais a polêmica sobre a dupla 

excepcionalidade. Enquanto alguns defendem que os superdotados são propensos a 

desenvolver problemas e necessitam, efetivamente, de intervenções especiais, outros afirmam 

que esses indivíduos são capazes de resolver seus problemas sozinhos (OUROFINO; 

FLEITH, 2005). Alves e Nakano (2015a) alertam para a necessidade de suporte emocional 

para os indivíduos duplamente excepcionais. Segundo Baker (1995 apud PFEIFFER, 2015), 

os poucos estudos que existem sobre prevalência de suicídios entre superdotados sugerem que 

a incidência de depressão e ideação suicida é semelhante entre adolescentes superdotados e 

típicos, entretanto, esses temas são frequentemente associados na mídia à morte de artistas 

talentosos. 

 

CONCLUSÕES 

A utilização exclusiva do descritor “superdotação” demonstrou-se suficiente para a realização 

de busca nas bases de dados selecionadas. Quando a busca foi realizada utilizando o descritor 

“dupla excepcionalidade” (de forma isolada ou conjunta), o percentual de resultados positivos 

evidenciou a escassez de trabalhos desenvolvidos nessa área. 

Considerando, entretanto, tanto a evolução do conceito de inteligência, no que diz respeito à 

sua multiplicidade, quanto a manifestação do comportamento de superdotação, e em atenção à 

legislação vigente sobre o atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais, é 

de grande relevância a pesquisa nessa área para auxiliar no desenvolvimento do planejamento 
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educacional diferenciado. Para tanto, é preciso desconstruir o conjunto de mitos referentes ao 

comportamento de superdotação, especialmente aquele que se refere à ideia de que o 

indivíduo superdotado não apresenta dificuldades educacionais, emocionais ou 

comportamentais que justifiquem o atendimento educacional especial. 
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