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INTRODUÇÃO: O indivíduo superdotado é aquele que apresenta um desempenho acima da 

média em determinadas áreas do conhecimento, seja acadêmica, artística ou psicomotora, e 

por isso necessita de um atendimento educacional especializado (ARANTES-BRERO, 2020). 

Há um mito de que os superdotados têm “superdotação global”, ou seja, um poder intelectual 

geral que lhes permitiria entender sobre tudo. Na realidade, um superdotado tem combinações 

de pontos fortes e fracos e pode apresentar êxito em uma área acadêmica, mas existe a 

possibilidade de apresentar dificuldades de aprendizagem em outras. É importante notar que 

se trata de uma condição inerente ao indivíduo, e que por isso o acompanha; cabe, então, à 

sociedade saber viver e trabalhar com essa situação (WINNER, 1998). Desse modo, reitera-se 

que a identificação de estudantes com diferentes habilidades e especificidades proporciona a 

construção de programas pedagógicos de acesso a processos de ensino e aprendizagem de 

forma mais motivadora, capaz de estabelecer vínculos de aprendizagem. O ensino gestalt-

pedagógico implica criar sempre novas situações e possibilidades que permitam uma 

aprendizagem repleta de sentido por meio da vivência e também da experiência. Cardella 

(2002) defende que o ensino amparado nos pressupostos gestálticos colabora no processo de 

crescimento e desenvolvimento do estudante, de forma a fomentar a autorresponsabilidade e 

também seu autosuporte, ajudando-o a liberta-se dos impedimentos que atrapalhem seu 

desenvolvimento no processo de ensino e de aprendizagem. Nesse sentido, é proposto o 

ensino autodeterminado, para que o assunto seja assimilado de forma integrada, ao invés de 

serem apenas introjetados. Assim, o estudante tende a entender as suas necessidades e a 

promover uma autorreflexão e possibilidades de ação. As perspectivas trazidas pela Gestalt-

pedagogia mostram novas concepções do indivíduo, implicando-o em sua totalidade, 

impulsionando transformações nas práticas educacionais. OBJETIVO: compreender como a 

Gestalt-pedagogia pode auxiliar no processo ensino e aprendizagem dos estudantes 

superdotados. METODOLOGIA: Trata-se de uma proposta de uma leitura fenomenológica, 

gestáltica dentro da abordagem qualitativa. RESULTADO: Os pressupostos gestalt-

pedagógicos atentam-se para a formação do indivíduo, de maneira de que possa se 

desenvolver plenamente do lado pessoal, onde a aprendizagem inicie na fase que ele se 

encontre bem consigo mesmo, respeitando e sendo respeitado, provocando dessa forma, as 
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melhores oportunidades possíveis de aprendizagem. Cardella (2002) defende que através da 

Gestalt-pedagogia, o ensino e a aprendizagem tem um caráter relacional, tendo em vista que a 

relação duo entre docente e discente é a base dessa abordagem. Desse modo, sob a perspectiva 

da gestalt-pedagogia, é primordial a conscientização do discente no processo de 

aprendizagem, enquanto para o docente, seja essencial perceber as capacidades, 

potencialidades e limitações desses estudantes, além de confirmá-las no decorrer do processo 

da sua formação. No contexto do Ensino Superior cada vez mais cabe-nos pensar a inclusão 

como possibilidade de ampliar a dialogicidade acolhendo a singularidade dos estudantes com 

alta habilidades/superdotação dando-lhes suporte para que possam superar as suas barreiras 

diante do processo ensino-aprendizagem, tendo como pressuposto a gestalt-pedagogia. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: A função da Gestalt-pedagogia não indica a coordenação do 

aprendizado cognitivo somente, e sim, a integração do aprendizado cognitivo e o emocional 

(BUROW;SHERPP,1995). Considerando o estudante superdotado como um sujeito 

existencial em uma totalidade biopsicossocial e espiritual, a gestalt-pedagogia contribui assim 

para que esse estudante possa integrar as suas partes alienadas para fluir no seu processo de 

aprendizado. Assim, busca-se compreender sobre o processo de aprendizado singular do 

estudante que adentra a faculdade e apresenta a condição intelectual de altas 

habilidades/superdotação, focando na interação estudante-consigo mesmo, estudante-

professor, estudante-aprendizado e estudante-faculdade, vislumbrando uma horizontalidade, 

sendo que este processo inicia nas possibilidades e necessidades desses estudantes 

(BUROW;SHERPP,1995). Embora há poucas pesquisas sobre esse assunto, diante do exposto 

do presente trabalho, notou-se que os pressupostos da gestalt-pedagogia oferecem subsídios 

que contribui de maneira positiva para o processo de ensino e aprendizagem para os 

estudantes superdotados nas práticas educacionais do Ensino Superior.   
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