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RESUMO 

 

 

No Brasil a escassa produção acadêmica, aliada à presença de antigos mitos e preconceitos 

tem constituído significativos obstáculos para a assistência educacional aos alunos com altas 

habilidades/superdotação que juntamente com os alunos com deficiência e transtornos globais 

do desenvolvimento, compõe o público alvo da Educação Especial. Não obstante as garantias 

legais para o Atendimento Educacional Especializado (AEE) a esses alunos, estatísticas 

oficiais oriundas dos censos escolares, demonstram haver um reduzido número de alunos com 

essas características efetivamente atendidos. Contudo, a literatura especializada adverte para a 

necessidade de estimulação adequada para o desenvolvimento de seus talentos, habilidades e 

competências. A heterogeneidade desse grupo se configura nas discussões acerca da definição 

desse fenômeno que deve ser percebido de modo multidimensional. A identificação desses 

alunos requer, por conseguinte, competência e compromisso dos envolvidos, a fim de evitar 

equívocos nesse processo. Nesse sentido, o uso de técnicas de observação direta, 

compreendidos como modalidade de avaliação educacional diagnóstica, tem se mostrado 

eficazes, para tanto os envolvidos necessitam de formação específica. Este estudo foi 

desenvolvido com o objetivo de desenvolver uma proposta de atuação para professores do 

Atendimento Educacional Especializado para a identificação e encaminhamento de alunos 

com indicadores de altas habilidades/ superdotação. Objetivou-se especificamente: propor  

estratégias pedagógicas para a identificação de alunos com características de altas 

habilidades/superdotação adequadas a atuação do professor do AEE; comparar as concepções 

acerca dos alunos com altas habilidades/superdotação  dos participantes do curso de formação 

do NAAH/S - Ceará e a proposta alternativa de formação em serviço; comparar os 

indicadores de altas habilidades/superdotação assinalados pelo professor nos dois 

instrumentos utilizados. Nessa investigação se adotou a abordagem quantitativa e qualitativa, 

situada nas diretrizes metodológicas da pesquisa-ação colaborativa; para tanto, variados 

aportes procedimentais foram empregados. A amostra foi constituída inicialmente por 865 

alunos e 87 profissionais da educação. Desses 19 professores sinalizaram 64 alunos que 

apresentaram indicadores de altas habilidades/superdotação, conforme os critérios dos 

instrumentais utilizados. Os resultados da pesquisa evidenciaram a eficácia da proposta de 

formação continuada em serviço, com a consequente coerência nas indicações de alunos pelos 

professores nos dois instrumentais empregados, corroborando a adequação dessas estratégias 

pedagógicas para atuação do professor do AEE.  

 

 

Palavras-chave: Altas habilidades. Atendimento Educacional Especializado. Avaliação 

educacional diagnóstica. 

 



ABSTRACT  

 

 

 

In Brazil, the lack of academic production, allied to the presence of ancient myths and 

prejudices have made significant obstacles for educational assistance to the students with high 

abilities/gifted, that, along with students with disabilities and pervasive developmental 

disorders, are the target audience of Special Education. Despite the legal guarantees for the 

specialized complementary educational service to these students, official statistics derived 

from school censuses show that there is a small number of students with these characteristics 

effectively registered. However, the specialized literature warns about the need of adequate 

stimulation to develop their talents, skills and competences. The heterogeneity of this group 

was set up in discussions about the definition of this phenomenon, that must be understood in 

a multidimensional way. The identification of these students requires, therefore, competence 

and commitment of the involved ones, in order to avoid misunderstandings in this process. 

Therefore, the use of techniques of direct observation, understood as a type of educational 

diagnostic evaluation, has been effective as long as the professionals involved have specific 

training. This study was developed with the goal of creating a proposal of performance to the 

teachers of the specialized complementary educational service for the identification and 

referral of students with indicators of high abilities/giftedness. Aimed specifically: proposing 

educational strategies for the identification of students with characteristics of high abilities or 

giftedness appropriate to the performance of the teachers of the specialized complementary 

educational service; comparing the conceptions of the participants of the training course of 

NAAH/S - Ceará about the students with high abilities/gifted as well as the alternative 

proposal of in-service continuing education; comparing indicators of high abilities/giftedness 

marked by the teachers in the two instruments used. In this investigation, it has been adopted 

the quantitative and qualitative approach, set in the methodological guidelines of the 

collaborative action research; thus, varied proceedings were used. The sample was initially 

composed by 865 students and 87 education professionals. From these 19 teachers signaled 64 

students that showed indicators of high abilities/giftedness, according to the criteria of the 

instruments used. The survey results showed the effectiveness of the proposal of in-service 

continuing education, resulting in consistency with the indications of students by the teachers 

in the two instruments employed, confirming the adequacy of these pedagogical strategies for 

the performance of the teacher of specialized complementary educational service. 

 

 

Keywords: Students with high abilities/gifted. Specialized complementary educational 

service. Educational diagnostic evaluation. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Nas últimas décadas tem sido notória a ocorrência de mudanças conceituais no 

campo da Educação Especial, pelo visto, suscitada pelo paradigma da Educação Inclusiva que 

desafia a escola a repensar o sentido das diferenças. Acolher os indivíduos considerados fora 

de seus padrões homogeneizantes, independentemente de suas condições pessoais, sociais ou 

culturais tem sido um imperativo das atuais políticas públicas no âmbito educacional. Destarte 

a ampliação dos direitos das pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 

e altas habilidades/superdotação, presentes em diversas leis, resoluções e decretos expõem a 

compreensão da inclusão escolar como impulsionadora de transformações do atual paradigma 

educacional (CARVALHO, 1998, 2005; DUTRA; GRIBOSKI, 2006; MANTOAN, 2003; 

SASSAKI, 2005; SILVEIRA; FIGUEIREDO, 2010). 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

(BRASIL, 2008a) delineia que os sistemas de ensino para efetivarem a inclusão escolar 

devem garantir: oferta do Atendimento Educacional Especializado (AEE)
1
;  prosseguimento 

de estudos e acesso aos níveis mais elevados de ensino; formação continuada de professores 

para o AEE; formação dos profissionais da educação e comunidade escolar e; articulação 

intersetorial na implementação das políticas públicas. 

Não obstante as garantias legais para o AEE aos alunos com altas 

habilidades/superdotação, a existência de antigos mitos e preconceitos tem constituído 

significativos obstáculos para a assistência educacional adequada ao seu perfil de 

necessidades.  Nesse cenário, a população em geral e inclusive profissionais da Educação, 

ainda, acreditam que investimentos nessa área são desnecessários, sobretudo, quando se 

ressalta a demanda relativa ao atendimento de alunos com deficiências ou transtornos globais 

do desenvolvimento. Logo, conforme destaca Alencar (2007), essa realidade não justifica a 

ausência de investimentos no atendimento aos alunos com altas habilidades/superdotação, 

dado que precisam ser encorajados no desenvolvimento de seus talentos, habilidades e 

competências. 

A trajetória histórica da educação dos superdotados no Brasil revela contrastes 

marcados pela continuidade e descontinuidade de iniciativas governamentais e não 

                                                           
1
“Considera-se Atendimento Educacional Especializado o conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e 

pedagógicos organizados institucionalmente, prestado de forma complementar ou suplementar à formação dos 

alunos no ensino regular” (BRASIL, 2008b, p.1). 
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governamentais (DELOU, 2007). No que se refere às provisões educacionais para essa 

clientela nas escolas municipais de Fortaleza, evidencia-se a ausência de iniciativas concretas, 

uma vez que no documento intitulado Plano Municipal de Educação na área de Educação 

Inclusiva (FORTALEZA, 2009) garante apenas a implementação de programas de 

atendimento nas áreas artística, intelectual e psicomotora. 

Nesse contexto, a relevância dessa investigação nasce da crescente demanda 

relativa à melhoria da qualidade da atuação dos profissionais do AEE, sobretudo, no 

atendimento aos alunos com altas habilidades/superdotação que tem sido, de certo modo, 

excluídos do movimento de inclusão educacional no município de Fortaleza. Dessa maneira, o 

estudo foi desenvolvido com o objetivo de desenvolver uma proposta de atuação para 

professores do Atendimento Educacional Especializado com vistas à identificação e 

encaminhamento de alunos com indicadores de altas habilidades/ superdotação. Objetivou-se 

especificamente: Propor estratégias pedagógicas para a identificação de alunos com 

características de altas habilidades/superdotação adequadas a atuação do professor do AEE; 

Comparar as concepções acerca dos alunos com altas habilidades/superdotação  dos 

participantes do curso de formação do NAAH/S - Ceará com a proposta alternativa de 

formação em serviço; comparar os indicadores de altas habilidades/superdotação assinalados 

pelo professor nos dois instrumentos utilizados. 

Pretende-se, portanto, fornecer elementos que contribuam para uma reflexão mais 

aprofundada acerca dos processos identificação e encaminhamentos a serem desenvolvidos 

com os alunos com altas habilidades/superdotação, auxiliando os profissionais no trabalho do 

AEE. Nesse sentido, o primeiro capítulo aborda relevantes  considerações acerca da Educação 

Especial no Brasil, apontando  suas perspectivas e interpretações do Atendimento 

Educacional Especializado na atual Política Nacional de Educação Especial. Delineia a 

necessidade da formação continuada de professores da sala de aula comum e do AEE em 

Educação Especial na área de altas habilidades/ superdotação. Realiza, ainda, uma introdução 

a avaliação da aprendizagem na perspectiva inclusiva. 

O segundo capítulo versa sobre a conceituação e caracterização das altas 

habilidades/superdotação, ressalta-se os aspectos cognitivos, de aprendizagem e 

socioemocionais desses educandos, evidenciando suas necessidades com vistas ao seu 

desenvolvimento harmonioso. 

O terceiro capítulo trata das provisões educacionais direcionadas aos alunos com 

altas habilidades/superdotação, demonstra seu percurso histórico desde a identificação ao 
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atendimento educacional. Destaca as transformações ocorridas nos procedimentos de 

identificação e explicita modalidades de atendimento. 

O quarto capítulo expõe o referencial teórico-metodológico empregado.  Delineia 

a natureza do estudo, caracterização dos sujeitos investigados, procedimentos, instrumentos 

utilizados e a metodologia para a análise dos dados. 

O quinto capítulo é dedicado aos resultados da análise dos dados  nos dois  

estudos comparativos: os do cursos de formação continuada  e dos instrumentais aplicados. 
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1 EDUCAÇÃO ESPECIAL NO BRASIL 

 

 

1.1 PERSPECTIVAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

  

Os princípios da inclusão social, notadamente, o da abordagem inclusiva nas 

escolas, têm sido hodiernamente discutidos no cenário educacional de diversos países, sendo 

considerado por alguns estudiosos como irreversível (MANTOAN, 2003; SASSAKI, 2005). 

Nessa perspectiva, a partir da Declaração Mundial de Educação para Todos (1990) e 

Diretrizes de Ação para o Encontro das Necessidades Básicas de Aprendizagem (1990)
2
, 

quando foi garantido o direito fundamental à Educação para todas as pessoas observou-se 

elevada inquietação quanto às mudanças a serem implementadas nas  políticas  públicas 

relacionadas  a  essa  discussão. Carvalho (2005, p. 33) endossa “[...] a proposta inclusiva está 

predominantemente direcionada à melhoria das respostas educativas que se oferecem a 

quaisquer alunos, independentemente de suas condições pessoais, sociais ou culturais”. 

Outro importante avanço nesse campo diz respeito à Declaração dos Direitos 

Humanos de Viena, realizada pela UNESCO, em 1993, a qual apresentou o princípio da 

diversidade. Direito à igualdade encontra-se no mesmo patamar do direito à diferença. Dessa 

forma, a pluralidade dos sujeitos foi considerada como integrante da plataforma universal dos 

Direitos Humanos (BRASIL, 2007b). 

Segundo a Constituição Brasileira de 1988 (BRASIL, 1988), artigo 206, inciso I, 

o ensino deverá ser ministrado tendo por fundamento os princípios de igualdade de condições 

para o acesso e a permanência do aluno na escola. Tais princípios pressupõem que o ambiente 

escolar assuma a diversidade de seus educandos. Preconiza, a princípio, o paradigma da 

educação inclusiva, tema presente em diversos trabalhos científicos (CARVALHO, 1998, 

2005; MANTOAN, 2003; SASSAKI, 2005). Virgolim assevera, outrossim, que 

 

 

no movimento atual de uma educação inclusiva, torna-se essencial entendermos que 

todo aluno tem direito a um ambiente educacional flexível e responsivo, adaptado ao 

seu nível e ritmo de aprendizagem, que permita certo nível de escolha de tópicos de 

seu interesse e que promova a excelência no estudo  (VIRGOLIM, 2007b, p. 57). 

                                                           
2
Elaborados na Conferência Mundial de Educação para Todos, promovida pela Organização das Nações Unidas 

para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) em Jomtiem, na Tailândia.  
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Ademais, diante da ampliação dos direitos das pessoas com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, relatada nas 

propostas da Educação Inclusiva, presentes na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) nº. 9394/96 (BRASIL, 1996), nas resoluções advindas do Conselho Nacional 

de Educação, nas orientações da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva (BRASIL, 2008a) e, no Decreto presidencial 6.571, de 17 de setembro de 

2008 (BRASIL, 2008b), configura-se crescente a compreensão da inclusão escolar como 

impulsionadora de mudanças do atual paradigma educacional. 

Dutra e Griboski (2006) compreendem que o paradigma da Educação Inclusiva  se 

encontra inserido num projeto coletivo para transformação do sistema educacional, no qual o 

princípio da educação como um direito de todos diz respeito aos aspectos: universalização e 

qualidade do ensino; acréscimo das condições que visem à superação das desigualdades 

sociais; possibilidades dos sujeitos questionarem e modificarem coletivamente a sociedade, 

através de um sentimento de responsabilidade, pertencimento e engajamento. Em suma, 

conduzirá ao desafio de todos refletirem a educação, considerando a riqueza da valorização 

das diferenças. 

Não obstante ao discurso da “educação como direito de todos ”o contexto escolar 

hodierno, ainda, encontra-se alicerçado na resistência silenciosa e velado à diversidade: 

oposição ao diferente. O paradigma da homogeneidade revela raízes profundas, evidenciando 

historicamente que a diferença desperta a curiosidade, inquietação e, por vezes, rejeição 

intensa. A pedagogia da exclusão possui origens remotas, em concordância com a visão de 

homem e de mundo vigente em seu contexto sócio-histórico (CARVALHO, 2008). Na 

história da Educação Especial, o quadro de exclusão escolar reproduz a exclusão social. Deste 

modo, os sistemas de ensino universalizam o acesso, mas persistem em marginalizar 

indivíduos considerados fora de seus padrões homogeneizantes. 

A Educação Especial organizada tradicionalmente, como atendimento educacional 

especializado substitutivo ao ensino comum, resultou ao longo de sua história na criação de 

instituições especializadas, escolas especiais e classes especiais para atender ao seu público 

alvo. Todavia, nas duas últimas décadas o Brasil se destacou pela vanguarda acerca dos 

projetos inclusivos, comparado a outros países europeus e norte americanos evidenciando 

avanços significativos no tocante a legislação nesse campo (FIGUEIREDO, 2010, p. 51; 

MANTOAN, 2008). Por conseguinte, a atual Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008a), difere-se das demais, ao assegurar a 
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educação a todos os alunos em escolas comuns com a devida complementação do ensino 

especial. Possibilitando conforme asseveram Silveira e Figueiredo (2010), a criação de 

condições favoráveis ao desenvolvimento de um ensino que leve em consideração as 

diferenças de seus educandos: “[...] seu estilo de aprendizagem, ritmo, nível de 

desenvolvimento intelectual, características do funcionamento cognitivo além de seu 

desenvolvimento afetivo-social (SILVEIRA; FIGUEIREDO, 2010, p. 19). 

Essa inovação redimensiona a Educação Especial, instigando a escola comum, a 

necessária reestruturação de suas práticas pedagógicas, trazendo a reflexão acerca de suas 

concepções de ensino e aprendizagem. Consoante a reflexão de Sabatella e Cupertino (2007, 

p. 70), os princípios da inclusão atendem as necessidades dos alunos com altas 

habilidades/superdotação ao considerarmos que  

 

 

Mantidos em suas classes regulares, onde encontram seus amigos, com os quais 

brincam, fazem esportes e desenvolvem sua vida social, os alunos experimentam a 

inclusão e aprendem, ao mesmo tempo, a conviver com a desigualdade. Por outro 

lado, ao participarem de atividades especiais, dentro e fora da sala de aula, 

convivendo com iguais, se diferenciam. Podem, ainda, satisfazer suas curiosidades 

particulares, buscar desafios compatíveis com seus potenciais e trabalhar seus afetos 

e emoções, aprendendo sobre si mesmos (SABATELLA; CUPERTINO, 2007, 

p.70). 

 

Compreende-se nessa vertente, conforme afiançam Silveira e Figueiredo (2010), 

que para responder às necessidades individuais dos alunos - construindo de fato uma escola 

inclusiva - os sistemas educacionais necessitam elaborar propostas e políticas de ação que 

substituam a homogeneidade e a uniformidade presentes nas práticas escolares, privilegiando 

nesses contextos, à diversidade e a diferença. 

 

1.2 ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA POLÍTICA NACIONAL 

DE EDUCAÇÃO ESPECIAL  

 

 

Constata-se na Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva (BRASIL, 2008a) que os sistemas de ensino são orientados a garantir no 

decorrer da inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais do 
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desenvolvimento e altas habilidades/superdotação: oferta do Atendimento Educacional 

Especializado(AEE)
;
 prosseguimento de estudos e acesso aos níveis mais elevados de ensino; 

formação continuada de professores para o AEE; formação dos profissionais da educação e 

comunidade escolar e; articulação intersetorial na implementação das políticas públicas. 

Convém assinalar que a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 208, inciso III, já 

explicitava ser dever do Estado a garantia do Atendimento Educacional Especializado, ao 

publico alvo da Educação Especial, realizado preferencialmente na rede regular de ensino 

(BRASIL, 1988). Já o Decreto Nº 6.571/2008 (BRASIL, 2008b) assegura a partir de 2010 

recursos do Fundo da Educação Básica (FUNDEB) aos alunos atendidos nesse serviço, sendo 

suas matrículas computadas duplamente. 

Conforme especificam as Diretrizes Operacionais da Educação Especial para o 

Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica (BRASIL, 2009), o AEE 

transcorre nas denominadas Salas de Recursos Multifuncionais
3
 - ambientes -disponibilizados 

preferencialmente na escola comum, podendo ser ofertado também em instituições 

especializadas. Estes serviços de intervenção são disponibilizados por profissionais do AEE e 

possuem natureza pedagógica. No que se refere aos alunos com altas 

habilidades/superdotação, o artigo 7º prevê que a realização de atividades de enriquecimento 

curricular, desenvolvidas nas escolas públicas de ensino regular, ocorram em parceria com os 

núcleos de atividades para altas habilidades/superdotação, assim como as instituições de 

ensino superior e institutos destinados ao desenvolvimento e promoção da pesquisa, artes e 

esportes (BRASIL, 2009). 

Atribuições do professor do Atendimento Educacional Especializado expostos 

nessas Diretrizes são:  

 

 

I – identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de 

acessibilidade e estratégias considerando as necessidades específicas dos alunos 

público-alvo da Educação Especial; 

II – elaborar e executar plano de Atendimento Educacional Especializado, avaliando 

a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade; 

III – organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala de recursos 

multifuncionais; 

IV – acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de 

acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular, bem como em outros 

ambientes da escola; 

                                                           
3
 “As Salas de Recursos Multifuncionais são espaços localizados nas escolas de educação básica, onde se realiza 

o Atendimento Educacional Especializado - AEE. Essas salas são organizadas com mobiliários, materiais 

didáticos e pedagógicos, recursos de acessibilidade e equipamentos específicos para o atendimento aos alunos 

público alvo da educação especial, em turno contrário à escolarização” (ROPOLI et al., 2010, p. 31) 
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V – estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e 

na disponibilização de recursos de acessibilidade; 

VI – orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de 

acessibilidade utilizados pelo aluno; 

VII – ensinar e usar a tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades funcionais 

dos alunos, promovendo autonomia e participação; 

VIII – estabelecer articulação com os professores da sala de aula comum, visando à 

disponibilização dos serviços, dos recursos pedagógicos e de acessibilidade e das 

estratégias que promovem a participação dos alunos nas atividades escolares 

(BRASIL, 2009, p.3). 

 

 

Assinala ainda, que o projeto pedagógico da escola de ensino regular deverá 

institucionalizar a oferta do AEE prevendo sua organização. Cumpre mencionar conforme 

assevera (FIGUEIREDO, 2010), que a garantia da qualidade nessas ações educativas possui 

como imperativo a colaboração entre todos os atores da instituição escolar. Assim, para a 

consolidação da atual política de inclusão faz-se necessário não só a criação de salas de 

recursos multifuncionais, mas do mesmo modo a formação em AEE para seus professores, 

mudança nas práticas pedagógicas e de gestão escolar. Para tanto, corrobora-se com Lustosa 

(2009), quando enfatiza a necessidade da existência de aportes consistentes, quer no 

aparelhamento e desenvolvimento da escola, quer na formação docente - formação inicial e 

continuada. Sobretudo no que se refere à prática pedagógica, torna-se imprescindível 

possibilitar, a sensibilização, informação e formação dos participes do processo educativo.  

 

 

1.3 FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES EM EDUCAÇÃO ESPECIAL: 

ÁREA DE ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO  

 

 

1.3.1 Professor da sala de aula comum 

 

 

A literatura especializada assinala que os professores são os primeiros a “indicar” 

o aluno com altas habilidades/superdotação para ser avaliado, e em seguida, encaminhá-los ao 

atendimento especializado (GUIMARÃES, 2007). Todavia, essa observação direta necessita 

ser realizada de modo orientado e sistematizado. Neste contexto, surge o importante papel do 

professor do AEE, cuja função seria, dentre outras, o de disponibilizar os meios de 

identificação utilizados nas instituições especializadas no atendimento a esses alunos. Vale 
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ressaltar que para o professor da sala de aula comum utilizar, adequadamente, os 

instrumentais designados a essa tarefa, faz-se necessário que seja qualificado (GUENTHER, 

2000; LAGE et al., 1999; LAGE et al., 2000; VIANA, 2003; 2005). 

Dentre as principais conclusões obtidas por Pereira (2008), em seus estudos 

acerca da inclusão educacional de alunos superdotados nos contextos regulares de ensino, o 

item formação de professores na área de altas habilidades/superdotação foi o mais ressaltado, 

tanto pelos alunos com altas habilidades/superdotação, quanto pelos professores do estudo. A 

pesquisadora enfatiza ainda, a percepção dos professores, no que se refere à importância dessa 

formação: considerar, não apenas os aspectos concernentes ao reconhecimento de suas 

características comportamentais, objetivando sua identificação, mas, ainda, a compreensão de 

suas necessidades. 

Alencar expôs o sentimento de alguns professores, quando comunicados da 

presença de alunos com altas habilidades em suas turmas, quando diz que “se sentiam 

inseguros por desconhecer como conduzir o processo de ensino-aprendizagem junto a esses 

alunos, além de salientar que preferiam não tê-los em sala de aula, uma vez que os 

superdotados podem constituir um problema em classe” (ALENCAR, 2007, p. 17). 

Já Pérez (2004), demonstra dentre outros, que a invisibilidade a qual tem sido 

submetida este alunado na escola regular advém da escassa oferta de serviços educacionais 

que permitam a identificação e atendimento, aliados à falta de formação adequada de 

professores. 

No estudo desenvolvido por Andrés (2010) acerca da legislação e normas 

nacionais e internacionais voltadas à educação de alunos com altas habilidades/ superdotação, 

em alguns países América do Norte (EUA e Canadá), América Latina (Argentina, Chile, 

Peru) e  União Européia (Alemanha, Espanha, Finlândia, França) confirma que em nosso país 

ocorre uma 

 

[...] preparação ainda muito deficiente dos professores e a falta de conscientização 

dos órgãos públicos de que é necessária uma formação inicial específica do 

professorado relativa à educação dos superdotados. Formação voltada a uma 

“educação para todos” requer também formação de competências em identificação e 

de intervenção educativa referente aos segmentos eventualmente focalizados 

(ANDRÉS, 2010, p.84).  
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Considera também ser necessário que programas de formação inicial e em serviço, 

enfoquem o desenvolvimento de competências indispensáveis à compreensão das 

necessidades educacionais especiais de quaisquer alunos. Pontua que nos países latino-

americanos apesar de existirem algumas formações na área da Educação Especial, muitas não 

abordam estudos relativos a altas habilidades/superdotação. 

Acreditamos que o desconhecimento, e, o predomínio de inúmeros mitos acerca 

das necessidades e características dos alunos com altas habilidades/superdotação poderão ser 

superados por meio de experiências que priorizem a formação continuada dos professores, 

possibilitando a ampliação da compreensão sobre o tema. Através da sensibilização, 

informação e formação. 

Nas palavras de Guenther (2000), o professor é considerado “a pessoa chave” que 

ajudará esses alunos no desenvolvimento de suas experiências educativas. Nesse sentido, nos 

adverte: o professor deverá compreender as necessidades especiais desses alunos, buscando 

conhecê-los individualmente e não sendo induzido à percepção de que podem educar-se 

sozinhos e/ou sem muita ajuda. Desse modo, o professor deve estar qualificado para exercer o 

seu papel em sua plenitude: construção de um ensino voltado ao exercício do seu potencial 

criativo, proporcionando um ambiente mais favorável para que os talentos possam emergir e 

se desenvolver. 

Acrescenta, também, que para promover um trabalho sistemático e consistente 

nesse campo de atuação da Educação Especial, faz-se necessário envolver diferentes 

segmentos da sociedade: professores da sala de aula comum, profissionais de outras áreas de 

atuação, famílias dos alunos, organizações comunitárias e sociais. Destaca que ao implantar 

um trabalho de atendimento aos educandos com altas habilidades/superdotação, essas 

parcerias se manterão estáveis conforme a credibilidade apresentada através das atividades 

desenvolvidas. 

Quanto à importância da parceria com o trabalho dos professores da escola 

regular, Guenther (2000) refere que deve ser compreendido como um profissional integrante 

de uma equipe e não somente um assistente de um programa.  

 

Qualquer programa de educação alcançará maior sucesso e trará melhores resultados 

para os alunos na medida em que for efetivamente integrado com o trabalho da 

escola regular [...] pela inclusão efetiva do professor que trabalha diariamente com a 

criança em sala de aula, para participar em todas as fases do trabalho, do 

planejamento à avaliação (GUENTHER, 2000, p. 57).  
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No que diz respeito às práticas de formação Nóvoa (1995) faz distinção entre as 

que se organizam em torno dos professores individuais e as que utilizam como referência as 

dimensões coletivas. A primeira apesar de trazer benefícios na aquisição de conhecimentos e 

técnicas, contribuem para o isolamento e fortificam “[...] a imagem dos professores como 

transmissores de um saber produzido no exterior da profissão” (NÓVOA, 1995, p.27). Já a 

segunda colabora para a emancipação e concretização dessa profissão autônoma na 

construção de seus saberes e valores.  

 

[...] Importa valorizar paradigmas de formação que promovam a preparação de 

professores reflexivos, que assumam a responsabilidade do seu próprio 

desenvolvimento profissional e que participem como protagonistas na 

implementação das políticas educativas (NÓVOA, 1995, p.27). 

 

 

 A proposta desse estudo considera essencial a participação dos professores da 

sala de aula comum mediante uma formação continuada em serviço, a fim de obterem 

subsídios teóricos e práticos que possibilitem a identificação dos alunos com características de 

altas habilidades/superdotação.  Tal formação constitui desse modo, um dos pontos cruciais a 

serem reformulados, uma vez que, para obter-se respostas educativas de qualidade, esses 

profissionais necessitam ter acesso a esse importante recurso. Urge promover uma educação 

de qualidade para todos, possibilitando, portanto, a construção de um ensino voltado ao 

exercício do potencial criativo desses educandos, que representam uma enorme riqueza em 

nossa sociedade, proporcionando um ambiente educacional mais favorável para que essas 

habilidades possam emergir e se desenvolver.   

 

 

1.3.2 Professor do Atendimento Educacional Especializado (AEE)  

 

 

Para o exercício no AEE, os professores necessitam de formação específica em 

Educação Especial alicerçada na perspectiva da Educação Inclusiva. Desse modo, os cursos 

de formação continuada, aperfeiçoamento ou especialização, devem proporcionar atualização 

e ampliação dos conteúdos específicos do AEE, visando a qualidade do atendimento desse 

serviço. Considerado um dos objetivos do Projeto Político Pedagógico, propõe, ainda, 
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formação continuada para aprendizagem permanente de professores, demais profissionais da 

escola e comunidade escolar. Conforme delineiam Ropoli et al.,  

 

 

À gestão escolar compete implementar ações que garantam a formação das pessoas 

envolvidas, direta ou indiretamente, nas unidades de ensino. Ela pode se dar por meio 

de palestras informativas e formações em nível de aperfeiçoamento e especialização 

para os professores que atuam ou atuarão no AEE (ROPOLI et al, 2010, p.28). 

 

 

No que se referem às palestras as autoras recomendam que sejam informativas e 

envolvam se possível todos os segmentos da escola, que esclareçam a atuação do AAE e 

realize caso necessário, encaminhamentos. Para formação em nível de aperfeiçoamento e 

especialização, propõem a realização de formação alicerçadas  

 

[...] em metodologias ativas de aprendizagem, tais como Estudos de Casos, 

Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) ou Problem Based Learning (PBL), 

Aprendizagem Baseada em Casos (ABC), Trabalhos com Projetos, Aprendizagem 

Colaborativa em Rede (ACR), entre outras (ROPOLI et al, 2010, p.29).  

 

 

Essas metodologias se contrapõem às tradicionais formas dos cursos de formação 

continuada, meramente centrados nos conteúdos e fundamentadas em um perfil "ideal" de 

aluno que se pretende formar. Nessa nova perspectiva o aprendiz constitui o centro do 

processo educativo. A ênfase na autonomia e responsabilidade pela aprendizagem possibilita 

a aquisição e ampliação de novos conhecimentos. Alguns autores (HERNANDEZ, 1998; 

SHÖN, 1995; ZABALA, 1998) corroboram que essa visão pode contribuir, 

significativamente, na melhoria da aprendizagem  dos docentes. Nesse contexto, Zabala 

(1998, p.13) aponta, portanto, para a necessidade de “[...] passar pela análise do que fazemos, 

de nossa prática e do contraste com outras práticas”. Segundo esse autor a teoria deve 

contribuir para uma análise reflexiva da prática, permitindo a seleção de possíveis alternativas 

de mudança. 

Ao discorrer acerca do processo de formação continuada de professores, 

Hernández adverte: 
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considerar que os docentes não partem do zero, pois possuem uma formação 

e uma experiência durante a qual adquiriram crenças, teorias pedagógicas e 

esquemas de trabalho;  conceituar a prática da formação a partir das 

experiências concretas e a sua análise, reflexão e crítica; considerar a 

formação a partir da comparação e do questionamento da própria prática e 

em relação a outros colegas. Isso exige, na formação, um componente de 

coordenação e colaboração (HERNÁNDEZ, 1998, p. 11). 

 

Nessa perspectiva, nos últimos anos, tem sido utilizada no desenvolvimento de 

programas de formação continuada a distância para professores do AEE, a denominada 

Aprendizagem Colaborativa em Redes - ACR, fundamentadas em situações do cotidiano 

escolar é estabelecida a partir da metodologia de Aprendizagem Baseada em Problemas – 

ABP. Dessa maneira,  

 

seu foco é a aprendizagem colaborativa, o trabalho em equipe, contextualizado na 

realidade do aprendiz. A ACR é composta de etapas que incluem trabalhos 

individuais e coletivos. As etapas compreendem a apresentação, a descrição e a 

discussão do problema; pesquisas em fontes bibliográficas para favorecer a 

compreensão do problema; apresentação de propostas de soluções para o problema 

em foco; elaboração do plano de atendimento; socialização; re-elaboração da 

solução do problema e do plano de atendimento; avaliação (ROPOLI et al., 2010, 

p.30). 

 

 

A referida formação faz uso das tecnologias de informação e comunicação - TICs, 

em especialmente a Web 2.0. A internet oferece diversas ferramentas de livre acesso para 

serem utilizadas pelos cursistas, o que possibilita “[...] a construção coletiva do conhecimento 

em torno das práticas de inclusão e, o mais importante, socializar estas práticas e fazer delas 

um objeto de pesquisa” (ROPOLI et al., 2010, p.30). 

No que se refere à formação de professores que atuam na Educação Especial, no 

ano de 2007 teve inicio o curso de formação em Atendimento Educacional Especializado, na 

modalidade à distância, formando 1.178 professores-alunos e 2.145 em 2008, com a 

participação de 400 municípios brasileiros. Na primeira formação foram selecionados 16 

professores da rede municipal de Fortaleza. Esse programa de formação foi organizado em 

módulos, sendo abordadas as deficiências sensoriais, físicas e intelectuais. Para a sua 

consecução, contou com aportes da Secretaria de Educação Especial (SEESP/MEC) e 

Secretaria de Educação a Distância (SEED), em parceria com a Universidade Federal do 

Ceará - UFC (FÁVERO; PANTOJA; MANTOAN, 2007). Essa formação, contudo, não 
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contemplou o necessário estudo sobre altas habilidades/superdotação, apesar desse alunado 

integrar o público-alvo do AEE. 

Em 2008, em uma adaptação do referido curso, os professores-alunos da rede 

municipal de ensino de Fortaleza - concludentes da primeira formação - foram tutores de uma 

formação em serviço para os demais professores das Salas de Apoio Pedagógico (SAP‟s), 

atualmente Salas de Recursos Multifuncionais, espaços físicos onde ocorre o AEE. No 

entanto, novamente foram excluídos os estudos de alunos com altas habilidades/superdotação. 

Em fevereiro de 2010 a UFC propôs um projeto de formação continuada à distância, em nível 

de especialização. A primeira turma do Curso de Especialização lato sensu em Atendimento 

Educacional Especializado formará aproximadamente 3.150 professores das redes de ensino 

de 420 municípios brasileiros. O curso, na modalidade à distância, realiza-se na Faculdade de 

Educação (FACED) da Universidade Federal do Ceará (UFC), em convênio com o Ministério 

da Educação/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), no âmbito da 

Universidade Aberta do Brasil (UAB). Segundo seus coordenadores o estudo abordaria 

inovações sobre o AEE, ao abranger assuntos como Deficiências Múltiplas, Transtornos 

Globais de Desenvolvimento e Altas Habilidades/Superdotação, temas não contemplados nas 

formações anteriores. O material didático-pedagógico especializado foi organizado por 

professores da UFC e abrangeu uma coletânea de 13 volumes (FIGUEIREDO, 2010). 

Convêm lembrar, que essa produção foi disponibilizada on-line e impressa para os 

participantes do curso conforme a sequência de estudo dos módulos. 

De acordo com o cronograma inicial dessa formação o estudo sobre altas 

habilidades/superdotação faria parte do último módulo. No entanto, os conteúdos relativos a 

esse tema não foram disponibilizados e uma nova proposta de organização curricular foi 

apresentada para o desenvolvimento dos módulos de ensino, conforme demonstra o quadro 

abaixo:  

 

 

Quadro-1: Carga horária dos componentes curriculares do Curso de Especialização em Atendimento 

Educacional Especializado (AEE). 

COMPONENTES CURRICULARES CARGA HORÁRIA 

1. Educação a Distância - EAD 48 

2. Atendimento Educacional Especializado  48 

3. Metodologia da Pesquisa Científica  32 

4. Deficiência Física e AEE   48 
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5. Deficiência Intelectual e AEE   48 

6. Deficiência Visual e AEE   48 

7. Pessoas com Surdez e AEE 48 

8. Transtornos Globais de Desenvolvimento  48 

9. Deficiências Múltiplas – Surdocegueira  32 

Trabalho final - TCC 48 

Total de horas  448 

Fonte: <http://sites.google.com/site/aee2009ead/apresentacao/organização-curricular>. 

 

 

Atualmente, os profissionais que participaram dessa formação estão em fase de 

elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), que consiste na escrita de uma 

monografia com defesas previstas para setembro de 2011. Compreende-se que a omissão dos 

estudos relativos aos alunos com altas habilidades/superdotação confirma a escassa oferta de 

provisões educacionais destinadas a esses educandos. 

 

  

1.3 AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM   

 

 

Na opinião de Sassaki (2005), a escola que se assuma como inclusiva deverá 

apresentar, como um de seus resultados, um novo conceito de avaliação da aprendizagem. 

Mantoan (2007) por sua vez, ao fornecer algumas orientações pedagógicas importantes para a 

Educação Inclusiva, revela que a inclusão constitui um desafio à escola comum. Destaca que 

ao melhorar a qualidade da Educação Básica e Superior, a inclusão social e educacional será, 

por certo, uma consequência; outrossim, ressalta a necessidade de haver amplas mudanças em 

diversos aspectos. Logo, na escola, urge usar a aprendizagem como eixo, uma vez que 

configura sua função primordial garantir a aprendizagem de todos; reprovar a repetência; 

garantir o AEE; proporcionar um ambiente que vise à cooperação, ao diálogo, à criatividade e 

ao espírito crítico entre todos os seus segmentos; e, ainda valorizar e promover a formação 

contínua do professor. Portanto, 

 

 

em contextos educacionais inclusivos, que preparam os alunos para a cidadania e 

visam ao seu pleno desenvolvimento humano, como quer a Constituição Federal 

http://sites.google.com/site/aee2009ead/apresentacao/organização-curricular
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(art. 205) [...] Novas práticas de ensino proporcionam benefícios escolares para que 

todos os alunos possam alcançar os mais elevados níveis de ensino, segundo a 

capacidade de cada um, como nos garante a Constituição (MANTOAN, 2007, p. 

46). 

 

A autora destaca, também, a necessidade de haver mudanças quanto à avaliação 

escolar, a fim de abandonar seu caráter classificatório. Por isso, para ser coerente com uma 

Educação Inclusiva, deve acompanhar individualmente o percurso dos educandos, 

considerando a evolução de seus conhecimentos e competências. Nesse sentido, 

 

o sucesso da aprendizagem está em explorar talentos, atualizar possibilidades, 

desenvolver predisposições naturais de cada aluno. [...] Independentemente das 

diferenças próprias de cada aluno, o grande desafio é passar de um ensino 

transmissivo para uma pedagogia ativa, dialógica e interativa, que se contrapõe a 

toda e qualquer visão unidirecional, de transferência unitária, individualizada e 

hierárquica do saber (MANTOAN, 2007, p. 55).  

 

 

Segundo Luckesi (2001), a prática de avaliação requer, de início, uma disposição 

para acolher o aluno tal como ele se apresenta, partindo, em seguida, para a tomada de 

decisões.  No caso da aprendizagem, deve-se considerar o aluno em sua totalidade, e, não 

somente em sua relação com os conteúdos específicos de determinadas disciplinas. Para 

Luckesi (2001, p. 129) “[...] o ato de avaliar implica em dois processos articulados e 

indissociáveis: diagnosticar e decidir. Não é possível uma decisão sem um diagnóstico e um 

diagnóstico, sem uma decisão, é um processo abortado”. Desse modo uma avaliação 

diagnóstica deve servir para se compreender o estágio de aprendizagem em que se encontra o 

aluno, de modo a se tomar decisões adequadas, que possibilitem o avanço nesse processo 

(LUCKESI, 2005). Quanto ao diagnóstico – mediante uso de instrumentos adequados – 

requer a coleta de dados relevantes acerca dessa aprendizagem (LUCKESI, 2001). 

Quanto ao uso da avaliação diagnóstica no contexto educacional, Fernandes e 

Viana (2009) enfatizam a ocorrência de transformações: 

 

 

A avaliação diagnóstica – como processo pedagógico, psicológico e 

psicopedagógico – tem avançado de modo substancial nas últimas décadas. 

Inicialmente, costumava ser realizada apenas por especialistas da área médica; com 

as exigências do desenvolvimento científico, houve um redimensionamento gradual 
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no sentido do diagnóstico interdisciplinar a partir da década de 1970. Portanto, a 

tendência atual consiste em adotar o diagnóstico como um processo abrangente, 

também interligado às investigações sobre aprendizagem (FERNANDES; VIANA, 

2009, p. 309). 

 

As autoras advertem, ainda, que a realização adequada dessa avaliação requer 

além da elucidação de aspectos individuais, a compreensão dos aspectos sociais envolvidos. 

Apontam a possibilidade de melhorias no desenvolvimento dos educandos mediante a criação 

de condições favoráveis e estimulações apropriadas do meio físico e social. Nesse sentido 

  

[...] é preciso considerar as diversas situações em que a aprendizagem se manifesta, 

de acordo com suas necessidades básicas, inclinações e anseios. Para além da 

dimensão cognitiva, deve-se almejar a totalidade do sujeito, propiciando condições 

para seu crescimento e melhoria como pessoa. 

  

Sobre as práticas avaliativas, McDonald (2003) observa:  

 

[...] considero sério o pouco (ou nenhum) uso da avaliação formativa e da avaliação 

diagnóstica dentro da sala de aula hoje em dia. Todos os professores são obrigados a 

usar a avaliação somativa, mas pouquíssimos usam a avaliação formativa e 

diagnóstica (MCDONALD, 2003, p. 33). 

 

O uso escasso da avaliação formativa e diagnóstica evidencia a fragilidade da 

formação dos professores em relação à avaliação da aprendizagem. Perrenoud (1999), ao 

definir a avaliação formativa, enfatiza seus efeitos na regulação dos processos de 

aprendizagem, situando-a em uma concepção ampla de intervenção, orientada pelas 

observações e representações do professor. Não obstante, menciona:  

 

uma avaliação mais formativa não toma menos tempo, mas dá informações, 

identifica e explica erros, sugere interpretações quanto às estratégias e atitudes dos 

alunos e, portanto, alimenta diretamente a ação pedagógica, ao passo que o tempo e 

a energia gastos na avaliação tradicional desviam da invenção didática e da 

inovação (PERRENOUD, 1999, p. 68). 
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Ao discorrer sobre as práticas pedagógicas dos professores, ressalta, ainda, a 

existência de uma distância entre o que querem realizar e o que fazem na realidade. Pode-se 

destacar, também, que os docentes nem sempre conseguem o melhor aproveitamento de suas 

avaliações e intervenções, por consequência de suas condições de trabalho, limitações como 

seres humanos ou falhas em sua formação. Logo, para haver mudanças na formação do 

professor, a reflexão sobre a prática é incontestável. 

Ressalta-se desse modo, que avaliação realizada pelo professor, para o 

reconhecimento das características e necessidades de seus alunos são imprescindíveis para 

pleno desenvolvimento de suas capacidades.  Nesse cenário, o uso de técnicas de observação 

direta para identificação de alunos com indicadores de altas habilidades/superdotação tem se 

mostrado eficazes. Tais técnicas compõem, conforme ressalta Viana (2005), uma modalidade 

de avaliação educacional diagnóstica, realizada pelo professor, em sala de aula, com 

observações relativamente estruturadas, além do apoio de um roteiro. Entretanto, assevera que 

a eficácia desse procedimento está relacionada ao domínio conceitual do observador 

(GUENTHER, 2000; LAGE et al. 1999; LAGE et al., 2000; VIANA, 2005). 

  

A avaliação educacional diagnóstica apresenta uma contribuição significativa para o 

processo de identificação de portadores de altas habilidades, sendo uma alternativa 

aos testes psicométricos de inteligência, onerosos e de utilização exclusiva do 

psicólogo. As distorções usualmente observadas na sinalização docente, referentes a 

alunos do gênero masculino com um bom rendimento escolar, disciplinados e 

provenientes de classes sociais favorecidas, podem ser corrigidas por orientações 

adequadas em cursos de formação (VIANA, 2005, p. 100).  

 

No que se refere especificamente a avaliação da aprendizagem de alunos com 

altas habilidades/superdotação, os estudos de Neves-Pereira (2007) apresentam distintas 

abordagens teóricas acerca da criatividade - traço marcante nesses indivíduos - fala sobre as 

barreiras e as características de ambientes promotores das capacidades criativas em contexto 

escolar. Dentre as estratégias de promoção da criatividade lembra aos professores algumas 

ações para auxiliar na elaboração de sistemas de avaliação:  

 

 Construa exercícios, atividades escolares, provas, seminários, trabalhos em 

grupo que permitam ao aluno a percepção de que a avaliação é parte das 

atividades escolares e tem a função de orientar a trajetória de aprendizagem;  

 Incentive seu aluno a participar ativamente do processo de avaliação de sua 

disciplina ou turma;  
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 Não permita que o sistema de avaliação utilizado assuma caráter punitivo. 

Avaliação deve ser momento especial e privilegiado de aprendizagem e não 

sistema de punição ao aluno;  

 Planeje provas criativas, onde o aluno busque informações extras, seja 

incentivado a pesquisa, a inserir seus próprios saberes na avaliação formal;  

 Adote modelos de avaliação elaborados pelos alunos. Inclua a avaliação nas 

atividades co-construídas em sala de aula;  

 Inove ao elaborar trabalho, provas e atividades a serem realizadas com o intuito 

de avaliar a criança. Experimente construir instrumentos de avaliação 

divertidos, estimuladores e desafiadores (NEVES-PEREIRA, 2007, p.31). 

 

Em relação à avaliação dos processos de aprendizagem - para os alunos público 

alvo da Educação Especial - cumpre mencionar as orientações sistematizas pela equipe 

técnica da SEESP do MEC, em parceria com a UFC, para os professores do AEE. No AEE, a 

avaliação se concretiza por meio do estudo de caso. Esse recurso possibilita a construção de 

um perfil do aluno com o objetivo de organizar um plano de intervenção. A metodologia 

empregada baseia-se na resolução de problema, para tanto se busca identificar sua natureza. 

Realiza-se pelo professor do AEE de forma colaborativa com o professor da sala de aula 

comum e demais profissionais que convivem com o aluno na escola. Recomenda-se nesse 

sentido que o professor do AEE observe a organização e gestão dos diversos ambientes 

frequentados pelo aluno.  A avaliação transcorre em três ambientes principais do aluno: sala 

de recursos multifuncionais, sala de aula e família. Tendo como objetivo 

 

[...] recolher informações sobre o aluno considerando seis aspectos principais: 

desenvolvimento intelectual e funcionamento cognitivo; a expressão oral; o meio 

ambiente; as aprendizagens escolares; o desenvolvimento afetivo-social e as 

interações sociais; os comportamentos e atitudes em situação de aprendizagem e o 

desenvolvimento psicomotor (GOMES; POULIN; FIGUEIREDO, 2010, p. 10). 

 

As etapas para construção do estudo caso - da sua proposição à elaboração do 

plano de atuação para o professor do AEE - são descritas no fascículo denominado “A Escola 

Comum Inclusiva” (ROPOLI et al., 2010) destinadas aos profissionais que atuam nesse 

campo. Nesse contexto, pode-se afirmar que a avaliação empregada, assume de fato uma 

função diagnóstica e formativa, pois não visam classificar, e sim fornecer elementos 

consistentes para o acompanhamento da aprendizagem dos alunos, com vistas ao seu pleno 

desenvolvimento potencial.  
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2 ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO  

 

 

2.1 CONCEITO 

 

 

A concepção de altas habilidades/superdotação progrediu, ao longo de sua 

história, de uma visão unidimensional para multidimensional. Mesmo não ocorrendo 

consenso na literatura especializada acerca de um único conceito, os autores concordam no 

que diz respeito à ampliação das habilidades (ALENCAR, 1986; 2007; GUENTHER, 2000; 

LAGE et al. 1999; VIRGOLIM, 2007; NOVAES, 1979). 

A despeito das diversas características comuns encontradas nas pessoas com altas 

habilidades/superdotação, evidenciam-se uma variedade de habilidades e competências, 

demonstradas em diferentes proporções, por meio de suas performances. Essa 

heterogeneidade se configura nas discussões acerca da definição desse fenômeno. A 

identificação desses indivíduos requer, portanto, competência e compromisso dos envolvidos, 

a fim de evitar equívocos nesse processo (GUENTHER, 2000; LAGE et al., 1999; LAGE et 

al., 2000; OUROFINO; GUIMARÃES, 2006). 

Ourofino e Guimarães (2006) destacam que o fenômeno das altas 

habilidades/superdotação percebido de maneira multidimensional, abrange aspectos 

concernentes ao desenvolvimento humano, incluindo além dos aspectos cognitivos, afetivos, 

neuropsicomotores e de personalidade, os influenciados pelo contexto histórico e cultural no 

qual o individuo está inserido. Ocorre por exemplo, do aluno com altas 

habilidades/superdotação apresentar um desempenho superior em uma área específica do 

conhecimento humano e possuir dificuldades de aprendizagem em outras. Alencar (1986, 

p.21) é enfática ao mencionar ser “[...] uma tarefa difícil ou mesmo impossível propor uma 

definição precisa e aceita universalmente a seu respeito”. 

Frequentemente os termos superdotado e talentoso são empregados como 

sinônimos por especialistas da área, no entanto, conforme Alencar (1986; 2007) a noção de 

superdotação para alguns pesquisadores está vinculada aos indivíduos com habilidade 

excepcional na área intelectual ou acadêmica enquanto o termo talentoso aos com habilidades 

artísticas excepcionais. Existem os que estabelecem referência a um grupo especial composto 

por pessoas com alto potencial criativo. E, ainda, segundo a autora, os que não determinam 
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diferenciação entre estes três grupos, compreendendo a superdotação como uma categoria 

geral abrangente. 

Winner (1998) refere que a pessoa com altas habilidades/superdotação demonstra 

um desempenho superior à média em uma ou mais áreas, quando confrontados com 

indivíduos de faixa etária equivalente. Silverman (2002) por sua vez faz menção ao 

desenvolvimento assincrônico entre as habilidades intelectuais, psicomotoras, características 

afetivas e aspectos do desenvolvimento cronológico.  Desse modo, aspectos distintos são 

evidenciados por diferentes pesquisadores, tornando complexa a tarefa de incidir 

concordância na conceituação do fenômeno das altas habilidades/superdotação. (ALENCAR, 

2007). 

De acordo com o documento Subsídios para Organização e Funcionamento de 

Serviços de Educação Especial - Área de Altas Habilidades (BRASIL, 1995) - seriam 

considerados educandos com altas habilidades/superdotados os que:  

 

 

[...] apresentarem notável desempenho e elevada potencialidade em qualquer dos 

seguintes aspectos isolados ou combinados: capacidade intelectual geral; aptidão 

acadêmica específica, pensamento criativo ou produtivo; capacidade de liderança; 

talento especial para artes e capacidade psicomotora (BRASIL, 1995, p. 17). 

 

 

Explicitação breve sobre alguns dos tipos mencionados: 

Tipo Intelectual - demonstra flexibilidade e fluência de pensamento, facilidade 

para realizar abstrações, criticidade, compreensão c memória elevadas, aptidão para resolução 

problemas; 

Tipo Acadêmico - possui aptidão acadêmica específica, demonstra capacidade de 

atenção, de concentração, rapidez de aprendizagem, boa memória, motivação por assuntos de 

seu interesse, habilidade para avaliar, sintetizar e organizar o conhecimento; 

Tipo Criativo - apresenta características que evidenciam originalidade, 

imaginação, sensibilidade, facilidade de autoexpressão, fluência e flexibilidade de 

pensamento; 

Tipo Social - evidencia liderança, sensibilidade interpessoal, percepção apurada 

das situações sociais, elevada capacidade de persuasão e de influência no grupo; 

Tipo Talento Especial - destaca-se em determinadas áreas artísticas, 

demonstrando habilidades especiais com alto desempenho nessas atividades; 
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Tipo Psicomotor - apresenta habilidade e interesse por atividades psicomotoras, 

demonstrando apurada coordenação motora, desempenho excepcional nas capacidades de 

velocidade, agilidade, força, resistência e controle. 

Virgolim (2007) aponta vantagens nessa descrição por evidenciar aspectos 

relativos basilares: i) pluralidade de áreas do conhecimento humano e não somente a 

habilidade acadêmica nos quais o indivíduo pode apresentar destaque; ii) a compreensão que 

as altas habilidades pode se relacionar a um notável desempenho real ou potencial; e, iii) a 

percepção de que as altas habilidades sofrem alterações no percurso do desenvolvimento do 

indivíduo. 

Alencar (2007) por sua vez, observa que embora sejam citadas diferentes 

categorias, o foco da identificação do aluno com altas habilidades/superdotação, ainda, 

privilegia o aspecto intelectual/cognitivo. Em nosso país, atualmente, acrescenta-se, outros 

esclarecimentos em sua definição, que complementam a delimitação apresentada em 1995, 

demonstrando a mudança de uma visão acadêmica tradicional para uma perspectiva plural: 

 

 

Alunos com altas habilidades/superdotação demonstram potencial elevado em 

qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, 

liderança, psicomotricidade e artes, além de apresentar grande criatividade, 

envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu interesse 

(BRASIL, 2008a, p. 15). 

 

A identificação de pessoas com altas habilidades/superdotação, conforme a 

literatura especializada tornou-se mais complexa nas últimas décadas, ao se deslocar da 

tradicional definição de inteligência, para as concepções mais amplas que compreendem as 

altas habilidades/superdotação como um fenômeno multifacetado (OUROFINO; 

GUIMARÃES, 2007; POCINHO, 2009). 

  

Portanto, conceituar esse fenômeno tão complexo e multifacetado requer a 

combinação de fatores ambientais (relacionados à família, ao sistema educacional e 

aos valores socioculturais) com traços individuais como coragem, criatividade, 

motivação intrínseca, intuição, caráter e autopercepção. Além disso, o conceito de 

superdotação é construído através de julgamento social, ou seja, é a sociedade quem 

constitui os critérios para identificação dos indivíduos com habilidades superiores 

(CHAGAS, 2007, p.16) 
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Por oportuno, destacam-se as concepções do pesquisador Renzulli, que, além das 

contribuições teóricas, fornece elementos práticos para a identificação e o desenvolvimento 

do potencial desse alunado, mediante programas de enriquecimento
4.

 Vale ressaltar que tais 

contribuições possuem elevada credibilidade pelo fato de suas pesquisas terem tido ligação 

com escolas e salas de aula reais: desafios práticos e políticos das pessoas inseridas 

(ALENCAR, 2007; RENZULLI, 2004). 

Renzulli (2004) distingue dois tipos de altas habilidades/superdotação, vale dizer, 

dois modelos de comportamentos, uma vez que decide utilizar o termo como adjetivo e não 

como substantivo: i) escolar ou acadêmico e ii) produtivo-criativo.  Considera-os, deveras, 

valiosos e acredita que ambos deveriam ser encorajados ao se implementar programas de 

atendimento. O tipo escolar ou acadêmico refere-se às pessoas que aprendem com extrema 

facilidade e possuem um nível mais elevado de compreensão: maior destaque, “facilmente” 

identificados e selecionados na escola para participar de programas especiais de atendimento. 

Já o tipo produtivo-criativo: 

 

 

[...] descreve aqueles aspectos da atividade e do envolvimento humanos nos quais se 

incentiva o desenvolvimento de ideias, produtos, expressões artísticas originais e 

áreas do conhecimento que são propositalmente concebidas para ter um impacto 

sobre uma ou mais platéias-alvo (target audiences). As situações de aprendizagem 

concebidas para promover a superdotação produtivo-criativa enfatizam o uso e a 

aplicação do conhecimento e dos processos de pensamento de uma forma integrada, 

indutiva e orientada para um problema real (RENZULLI, 2004, p. 83).  

 

 

Ao realizar amplas pesquisas sobre a natureza das altas habilidades/superdotação, 

Renzulli (2004) interessou-se, especificamente, pelo tipo criativo-produtivo. A partir de então, 

conceituou as altas habilidades/superdotação com base na interação dos seguintes elementos: 

i) habilidade acima da média, ii) envolvimento com a tarefa e iii) criatividade. O Modelo dos 

Três Anéis, como é conhecido, tornou-se um dos seus marcos teórico, sendo desenvolvido, 

simultaneamente, ao Modelo Triádico de Enriquecimento. 

Os resultados das pesquisas o fizeram perceber a natureza temporal e situacional 

do tipo produtivo-criativo, sobretudo, nos componentes criatividade e envolvimento com a 

                                                           
4
 Programas de enriquecimento referem-se a um tipo de atendimento educacional, destinados aos alunos com 

altas habilidades/superdotação, mais utilizados nas escolas regulares. As atividades desenvolvidas são 

compatíveis com seus interesses e necessidades. Dentre os modelos de enriquecimento presentes na literatura 

especializada destaca-se o criado pelo pesquisador Joseph S. Renzulli (PEREIRA; GUIMARÃES, 2007).  
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tarefa. Ao passo que o tipo acadêmico que contempla, principalmente, a capacidade acima da 

média, possui determinada estabilidade no decorrer do tempo, divergente dos outros traços, 

que as pessoas demonstram oscilações: níveis de criatividade ou envolvimento com a tarefa. 

No Modelo dos Três Anéis, Renzulli (2004) tentou esclarecer o conceito de altas 

habilidades/superdotação, utilizando uma representação gráfica na forma de intersecção de 

três círculos (Figura A). O diagrama de Venn
5 

pretende comunicar graficamente as 

características dinâmicas do conceito, com suas propriedades de movimento, interação e 

mudança. Todavia, quer na comunicação semântica, quer gráfica, provocaram algumas 

interpretações equivocadas, não previsível pelo autor. 

  

 

Figura-1: Diagrama de Venn com Representação gráfica do conceito e altas habilidades/superdotação segundo 

Renzulli.  

 
Fonte: FREITAS, 2006, p.16. 

 

Renzulli (2004) elucida uma das interpretações de Tannenbaum, ao declarar que 

ele “[...] não especifica que a superdotação requer o interjogo dos três atributos neste modelo” 

(TANNENBAUM, 1986, p. 31). Renzulli (2004) rebate esta crítica afirmando que, exatamente 

por conta da interação entre os elementos, resolveu utilizá-lo na forma gráfica de três anéis 

superpostos. Com efeito, o próprio diagrama de Venn objetiva demonstrar esta interatividade. 

Na sua definição original, Renzulli, em 1978, afirma que “[...] as crianças superdotadas e 

                                                           
5
 John Venn,  Filósofo e Matemático britânico do século XIX,  propôs a idéia de representar as relações entre 

conjuntos através de configurações de figuras no plano. Atualmente, todos os livros elementares de Matemática 

usam este caminho para introduzir alunos em teoria de conjuntos. 
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talentosas são aquelas que possuem ou são capazes de desenvolver este conjunto de traços e 

aplicá-los a qualquer área potencialmente valorizada do desempenho humano.” (RENZULLI, 

2004, p.85). 

As contribuições de Renzulli têm influenciado o trabalho com alunos com altas 

habilidades/superdotação em diversos países. Podemos citar, como exemplos, o programa 

adotado pelo Núcleo de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação (NAAH/S) no Brasil e 

em Portugal, na  Divisão  Coordenadora de Apoio à Sobredotação (D.C.A.S.)  da Secretaria  

Regional de  Educação e  Cultura, sediada  na   Região  Autônoma  da Madeira (POCINHO, 

2009) que utilizam, do mesmo modo, nas atividades voltadas a identificação e 

acompanhamento desses alunos as concepções deste autor. 

A literatura especializada atribui correspondências comuns em suas definições 

acerca dos indivíduos com altas habilidades/superdotação: dimensões psicossociais 

complementares da inteligência ou aptidões cognitivas. Deste modo fazem referencia as 

elevadas capacidades cognitivas e aos níveis superiores de desempenho em determinadas 

áreas, destacando como indivíduos com altas habilidades/superdotação, os que demonstrem 

uma habilidade expressivamente superior ao da população em geral, não se restringindo 

somente aos resultados dos testes de inteligência (ALMEIDA; OLIVEIRA, 2000). 

Não obstante, importa registrar a presença de certos mitos acerca da concepção do 

fenômeno das altas habilidades/superdotação, que enraizadas no pensamento popular, 

influenciam até mesmo profissionais que atuam no campo da educação. Dentre eles destaca-se 

o mito relacionado à determinação genética em detrimento da influencia do ambiente no 

desenvolvimento desses indivíduos. Tal noção ocasiona a falsa compreensão que os mesmos 

podem educar-se sozinhos ou sem muita ajuda, impedindo muitas vezes a implantação de 

serviços educacionais adequados (ALENCAR, 1986, 2007; SABATELLA; CUPERTINO, 

2007, WINNER, 1998). Nesse sentido, Winner (1998, p. 16) adverte: “De onde vem a 

superdotação? O mito senso comum é de que a superdotação é inteiramente inata. Este mito 

folclórico ignora a poderosa influencia sobre ao desenvolvimento de aptidões”. 

Historicamente, nota-se uma evolução conceitual, marcada pela influenciada do 

declínio do determinismo genético, baseado nos estudos da Psicometria
6
 do século XX, e, 

ainda, nos estudos difundidos por Terman. Contudo, cumpre mencionar a existência de 

indícios da presença de fatores genéticos no fenômeno das altas habilidades/superdotação, 

                                                           
6
 “Psicometria (do grego psyké, alma e metron, medida, medição) é uma área da Psicologia que faz a ponte entre 

as ciências exatas, principalmente a matemática aplicada - a Estatística e a Psicologia. Sua definição consiste no 

conjunto de técnicas utilizadas para mensurar, de forma adequada e comprovada experimentalmente, um 

conjunto ou uma gama de comportamentos que se deseja conhecer melhor” (WIKIPÉDIA, 2010).  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Psicologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncias_exatas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica_aplicada
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estat%C3%ADstica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Comportamento
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conforme assinalam a Organização Mundial da Saúde (OMS) que estima que entre 3,5% a 5% 

da população, em uma distribuição aleatória nas diferentes culturas, raças, gêneros e classes 

socioeconômicas apresentem esse fenômeno. 

Pérez (2004, p. 105), faz referencia às afirmações dos estudos sobre criatividade 

do pesquisador Renzulli  “[...] pessoas com altas habilidades/superdotação do tipo produtivo-

criativo geralmente se encontram entre os 15 a 20% dos alunos que demonstram um 

desempenho superior em habilidade geral ou específica em qualquer área”. 

 

  

A superdotação deixou de ser considerada uma característica imutável, mas, antes, 

fortemente influenciada por fatores ambientais. Assim, da mesma forma que não se 

poderia imaginar a presença de um ilustre pianista em um ambiente onde a música 

fosse desvalorizada, desprovida de instrumentos musicais e de oportunidades para 

ser instruído e exercitar a música, o mesmo ocorreria com relação a outras 

habilidades que dependem, em larga escala, de um ambiente favorável ao seu 

desenvolvimento (ALENCAR, 2007, p. 20). 

 

 

Contrariando a visão inatista da superdotação alguns estudiosos enfatizam as 

influências do meio circundante (ALENCAR, 2007; GUENTHER, 2000; VIRGOLIM, 2007, 

VIANA, 2003; 2005; RENZULLI, 2004; WINNER, 1998). A perspectiva interacionista 

ressalta como crucial a interação entre a genética e o ambiente. Nesse campo de estudo 

destaca-se  Feldhusen, professor emérito e diretor do Gifted Education Resource  Institute  da 

Universidade de  Purdue em  Indiana, Estados  Unidos. Para o autor a alta capacidade em uma 

área provavelmente é herdada por uma disposição genética e depende igualmente das 

experiências com a família, escola, estilos de aprendizagem, aspectos atrelados aos interesses 

e motivações do individuo. Fornecidas às condições favoráveis tal disposição certamente se 

consolidaria. 

Virgolim (2007) elucida:  

 

 

Não temos ainda, no atual estágio das pesquisas sobre o genoma humano, 

conhecimento dos genes responsáveis pela inteligência. O que sabemos é que, se 

fornecermos oportunidades adequadas para uma criança satisfazer sua curiosidade 

sobre o ambiente que a cerca, seu potencial genético poderá levá-la a se desenvolver 

de acordo com suas capacidades. Portanto, o que está em nossas mãos é o 

fornecimento de um ambiente enriquecido e estimulador. [...] Vejamos o exemplo de 

Heitor Villa-Lobos. O menino cresceu em um ambiente interessante e estimulador, 

onde a música era tocada e o alto desempenho reforçado. Os pais, músicos, 
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provavelmente influenciaram Heitor de duas maneiras: uma, pela predisposição 

genética para a sensibilidade quanto à estrutura musical, como a distinção de 

tonalidades, harmonia e ritmo; e por outra, pelo reforço e estímulo ao desempenho 

musical de alto nível (VIRGOLIM, 2007, p. 34- 35). 

 

 

Percebe-se, diante da literatura especializada que as altas 

habilidades/superdotação parecem resultar de fatores hereditários apoiados em oportunidades 

disponibilizadas no circuito ambiental-familiar e socioeducativo. Logo, infere-se que o 

desenvolvimento do talento encontra-se circunscrito às aptidões inatas e ao mundo físico e 

social. Vale dizer, portanto, que as predisposições inatas, precisam de estimulação ambiental 

que favoreçam o desabrochar e o desenvolvimento crescente do talento (ALENCAR, 2007; 

GUENTHER, 2000; METTRAU, 2000; VIRGOLIM, 2007, VIANA, 2003; 2005; 

RENZULLI, 2004; WINNER, 1998). 

 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 

 

2.2.1 Aspectos cognitivos e de aprendizagem  

 

 

No que se refere aos aspectos cognitivos concernentes aos indivíduos com altas 

habilidades/superdotação estudos assim evidenciam: manifestação de representações 

cognitivas mais complexas e ricas das situações; escolha mais adequadas de rotinas; 

flexibilidade para adaptação de acordo com a natureza do problema; e maior monitoramento 

do seu desempenho (BAHIA, 2006). 

Almeida e Oliveira (2000) descrevem (Quadro-2) algumas características 

cognitivas e de aprendizagem de alunos com altas habilidades/superdotação, duas áreas de 

comportamento nas quais os professores podem fornecer importantes informações no 

processo de identificação. Advertem, no entanto, a existência de outras dimensões. 
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Quadro-2: Funcionamento na cognição e na aprendizagem. 
 

Dimensão 1: Funcionamento cognitivo Dimensão 2: Funcionamento na aprendizagem 

 Opção por um pensamento 

hipotético-dedutivo na análise dos 

problemas 

 Focalização selectiva da atenção 

 Definição de heurísticas de resolução 

 Fixação dos critérios e objectivos da 

tarefa 

 Conduta planificada e reflexiva  

 Menos egocentrismo na resposta 

 Discurso justificado das estratégias 

usadas  

 Consciência de respostas alternativas 

 Existência de justificativos para a 

resposta dada. 

 Iniciativa e autonomia funcional 

 Pouca atenção a formalismos 

 Diversidade de meios e de propostas produzidas 

 Aprofundamento e esforço de generalizações 

 Diversidade de estratégias justificadas de acordo 

com as tarefas 

 Flexibilidade de procedimentos e mudança 

quando necessário 

 Retenção assente na compreensão da 

informação 

 Necessidade de acesso a fontes diversas de 

informação 

 Lógica mais investigativa que receptiva na 

aprendizagem auto regulação na aprendizagem.  

Fonte: ALMEIDA; OLIVEIRA, 2000, p. 47. 

 

 

No que concerne à aprendizagem do aluno com altas habilidades/superdotação, 

Viana (2003) exemplifica sua facilidade de aprender - na área do saber ou do fazer em que as 

altas habilidades/superdotação se manifestam - em função de capacidades cognitivas bastante 

desenvolvidas, como o pensamento, memória e atenção. Esse aprendizado se caracteriza  

também  pela  rapidez  e  presença  de condutas independentes, as quais exigem uma  

interferência mínima de outros sujeitos. A natureza do  processo de  aprendizagem sinaliza 

uma  presença marcante da  autonomia e de propriedades  metacognitivas. “A metacognição 

consiste na capacidade de controle ou monitoração das atividades cognitivas relativas à 

aquisição do conhecimento, delineando, por conseguinte, um aprendizado autônomo ou 

autorregulado” (VIANA, 2003, p. 69). A autora pondera que os processos metacognitivos se 

desenvolvem de modo precoce em pessoas com altas habilidades/superdotação, ao passo que 

a maioria das crianças depende da regulação externa exercida pelo professor no processo de 

aprendizagem. Almeida e Oliveira (2000) assinalam que nos últimos anos estudos apontam a 

metacognição como elemento-chave na compreensão do fenômeno das altas habilidades. 

O termo metacognição foi concebido por Flavell, para designar o que definiu 

como o conhecimento que o sujeito possui sobre os seus próprios conhecimentos, processos e 

produtos cognitivos, possibilitando seu papel ativo nessas regulações (DOLY, 1999). Sobre 

essa abordagem, Doly (1999) desenvolveu seus estudos investigando, através de análises 
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teóricas, a utilidade da metacognição, explicita, ainda, suas contribuições: construção de 

conhecimentos e competências com mais probabilidade de eficácia e transferência; 

aprendizagem de estratégias que favorecem a autorregulação; maior autonomia na gestão das 

atividades e nas aprendizagens, sendo, portanto, autorregulada e sabendo fazer-se ajudar; 

maior motivação para o aprendizado e construção de seu autoconceito como aprendente. O 

trabalho docente, ao assumir essa perspectiva, sofre algumas modificações no que se refere à 

escolha das situações didáticas, assim como, no seu modo de intervir. A mediação necessária 

nesse contexto pressupõe que o professor possua uma adequada formação. Portanto, 

 

 

Os percursos didáticos devem, com efeito, permitir que o sujeito se aproprie dos 

instrumentos psíquicos necessários à regulação refletida das operações intelectuais. 

A questão consiste então em saber que tipo de mediações pode ser instaurado, em 

ligação como os saberes ensinados, de maneira a levar aquele que aprende a 

desenvolver uma atitude metacognitiva (GRANGEAT, 1999, p. 13-14). 

 

 

Pesquisas têm evidenciado importantes contribuições da metacognição para a 

melhoria das aprendizagens na escola: elevar o potencial do desenvolvimento dos alunos em 

suas produções escritas e compreensão leitora. Sobre as influências da metacognição em 

aspectos cognitivos e motivacionais dos alunos, Ribeiro (2003) acredita que sua prática 

melhore a atividade cognitiva e motivacional potencializando a aprendizagem. Ocorre, 

quando o aluno toma consciência a respeito do conhecimento que possui, bem como dos seus 

processos cognitivos; esse conhecimento o ajudará na decisão acerca do uso das estratégias de 

estudo mais adequadas, contribuindo, para a melhoria de seu desempenho escolar. 

Grangeat (1999) defende que a metacognição atua como um importante 

instrumento para melhoria das aprendizagens escolares. Ressalta, no entanto, que o gênero das 

atividades propostas pelo professor deve estar de acordo com o objetivo de estimular a 

metacognição: uso de atividades que possibilitem ao aprendente uma conduta reflexiva de 

seus processos cognitivos. Ademais, para instigar a metacognição, torna-se necessário propor 

situações abertas de investigação, e mais, fornecer desafios nos quais as resoluções de 

problemas permitam ao sujeito escolher entre as várias alternativas, a antecipação das suas 

consequências. 

Percebe-se que a compreensão dos processos metacognitivos pelo educador pode 

contribuir, significativamente, para a melhoria de sua prática pedagógica, não apenas visando 
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à sua atuação junto aos alunos com altas habilidades/superdotação, mas a todos os demais. 

Dessa maneira, “[...] na base de tudo está o princípio democrático da educação para todos, e 

que só se evidencia nos sistemas educacionais que se especializam em todos os alunos, e não 

apenas em alguns deles [...]” (MANTOAN, 2003, p. 57). 

Convém lembrar que os alunos com altas habilidades/superdotação também 

apresentam problemas de aprendizagem escolar, muitas vezes advindo de práticas 

pedagógicas descontextualizadas e ineficientes. A demonstração de comportamento desatento 

e entediado pode acontecer devido ao longo tempo de espera no decorrer das atividades na 

sala de aula comum, cerca de 50 a 70%. Dentre outros aspectos influenciadores Novaes 

(1979) assinala: falta de oportunidade para esses alunos explorarem o que aprenderam; pouco 

estímulo para desenvolvimento de suas habilidades de forma aprofundada; e, ainda, falta de 

motivação devido a outros interesses.  

 

 

  

2.2.2 Aspectos socioemocionais  

 

Em contraste com estudos anteriores que privilegiavam o desenvolvimento 

acadêmico e social dos indivíduos com altas habilidades/superdotação, nas últimas décadas 

algumas pesquisas se ocupam em identificar suas características emocionais. Tais estudos 

apontam resultados não consensuais: ora revelam que esses indivíduos demonstram extrema 

motivação, são socialmente ajustados, apreciam novas experiências, possuem  autoconceito 

positivo; ora evidenciam sua vulnerabilidade socioemocional (ALENCAR, 1986; 

ALENCAR; VIRGOLIM, 2001; GAMA, 2007; OUROFINO; GUIMARÃES, 2007; 

VIRGOLIM, 2003; 2007; WINNER, 1998). Convém assinalar conforme clareiam os autores 

que essas características sofrem inegável influencia do meio circundante, contribuindo para a 

ocorrência dessa heterogeneidade. Nessa direção, organizaram-se no quadro três, alguns 

problemas de ordem socioemocionais comentados por Alencar e Virgolim (2001, p.181), 

tendo como referencial estudos realizados, em 1993, por Webb. 
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Quadro-3: Características de altas habilidades/superdotação e possíveis problemas socioemocionais associados 

CARACTERÍSTICA PROBLEMA 

 Adquire e retém informações 

rapidamente; 

 Impaciente diante da lentidão dos colegas; 

não gosta da rotina e da repetição; 

 Curiosidade intelectual e atitude 

inquisitiva; motivação intrínseca; busca 

por significados; 

 Faz perguntas que incomodam ao 

professor; tem vasta gama de interesses, 

esperando o mesmo dos outros; 

 Amplo vocabulário e proficiência 

verbal; tem amplas informações em 

áreas avançadas; 

 Torna-se entediado com a escola e colegas; 

visto pelos outros como o “sabe tudo”; 

 Pensamento crítico elevado; tem altas 

expectativas; é auto-crítico e avalia os 

demais; 

 Intolerante ou crítico dos demais; pode 

tornar-se desencorajado ou deprimido; 

perfeccionista; 

 Criativo; gosta de novas maneiras de 

fazer as coisas; 

 É questionador e tende a rejeitar o que é 

tido como conhecido; visto pelos outros 

como diferente e fora de compasso. Seu 

pensamento e ação divergentes não são 

sempre apreciados, podendo levar à 

rejeição por parte dos pares; 

 Intensa concentração; longos períodos 

de atenção em áreas de interesse; 

comportamento dirigido a metas; 

persistência; 

 Resiste à interrupção; negligencia deveres 

ou pessoas durante períodos de interesse 

focalizados; obstinação; 

 Sensibilidade e intensidade emocionais; 

empatia com os outros; desejo de ser 

aceito pelos outros; 

 Sensibilidade excessiva à crítica e/ou à 

rejeição dos colegas; espera que os outros 

tenham valores semelhantes; sente-se 

diferente e alienado; 

 Independente; prefere trabalho 

individualizado; confiante em si mesmo. 

 Pode rejeitar o que é imposto pelos pais ou 

colegas; não conformista. 

  

 

 

 Em consonância com estudos na área, Guimarães e Ourofino (2007, p.50) 

recomendam ao aportarmos para caracterização de alunos com altas habilidades/ 

superdotação, a analise conceitual de pelo menos quatro eixos, a saber:   

 

(a) heterogeneidade: diversidade de habilidades e graus de manifestação; (b) 

multipotencialidade: confluência de habilidades e interesses característicos de alguns 

indivíduos superdotados; (c) assincronia no desenvolvimento cognitivo, afetivo, 

psicomotor e social e (d) possibilidade de desenvolvimento de problemas 

emocionais, de aprendizagem, comportamental e social.  
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Virgolim (2007) menciona treze características socioemocionais fundamentais, 

extraídas de variados estudos nesse campo. Adverte previamente que sua presença ocorre em 

diversificadas matizes: perfeccionismo; perceptividade; necessidade de entender; necessidade 

de estimulação mental; necessidade de precisão e exatidão; senso de humor; sensibilidade e 

empatia; intensidade; perseverança; autoconsciência; não conformidade; questionamento da 

autoridade; e, introversão. A autora assevera para necessidade de compreendermos essas 

características a fim de efetivamente contribuirmos na superação das dificuldades enfrentadas 

por esses indivíduos. Alerta para a existência de milhares de crianças que vivenciam 

sentimentos de frustração e exclusão, sentindo-se diferentes, almejando agudamente a 

aceitação de suas características pela sociedade. Sofrem, seja pela falta de oportunidades de 

desenvolverem uma aprendizagem condizente com suas capacidades e interesses, seja por 

serem constrangidos por seus pais para obterem bons resultados em todas as disciplinas, 

inclusive sendo criativos. 

Estudos acerca do desenvolvimento dos indivíduos com altas 

habilidades/superdotação o Grupo Columbus, da Universidade de Columbus, Ohio (EUA) 

indicam a existência de uma sub-estrutura cognitiva e emocional,  que resultam em diferenças 

nas formas de pensar e de sentir desses indivíduos. Assim, definem tais peculiaridades: 

 

 

Superdotação é um desenvolvimento assincrônico no qual habilidades cognitivas 

avançadas e de grande intensidade combinam para criar experiências internas e 

consciência que são qualitativamente diferentes da norma. Essa assincronia aumenta 

com a capacidade intelectual. A unicidade do superdotado os torna particularmente 

vulneráveis e são necessárias modificações na educação parental, no ensino e no 

aconselhamento psicológico, a fim de que possam alcançar um desenvolvimento 

ótimo (SILVERMAN, 1993 apud VIRGOLIM, 2003, p. 5). 

 

 

Pelo visto, é importante corroborar o papel crucial da parceria entre os pais de 

alunos com altas habilidades/superdotação e a escola, de modo a atender suas necessidades 

socioemocionais. Cumpre mencionar que no desenvolvimento desses indivíduos, tanto a 

família quanto a escola, exercem papéis singulares, podendo exercer a função de motivá-los 

ou inibi-los (GAMA, 2007). A compreensão da acentuada divergência de interesses em 

relação aos indivíduos da mesma faixa etária podem, por exemplo, evitar os isolamentos 

advindos da ausência pares. Nessa perspectiva, por questões intelectuais e emocionais faz-se 
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necessário que esses alunos tenham oportunidade, quer na escola, quer fora dela de 

compartilhar seus diferentes interesses. 
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3 ATENDIMENTO EDUCACIONAL AOS ALUNOS COM ALTAS HABILIDADES/ 

SUPERDOTAÇÃO  

 

 

3.1 PERCURSO HISTÓRICO DA IDENTIFICAÇÃO E ATENDIMENTO EDUCACIONAL  

 

 

A educação das pessoas com altas habilidades/superdotação tem despertado o 

interesse de diferentes culturas desde a Antiguidade. Novaes (1979) exemplifica que no 

tratado A República, Platão defendeu a tese de um adestramento específico nas áreas das 

Ciências, Filosofia e Metafísica para esses indivíduos e afirmava que deveriam gozar de 

liderança nas diferentes áreas do conhecimento humano. Durante o século XIX e início do 

XX, a Europa realizou algumas tentativas para seleção e educação especializada para crianças 

com altas habilidades/superdotação. “Em todas as épocas os homens de Estado, a Igreja e os 

educadores, em geral, procuraram recrutar crianças superdotadas para educá-las às suas 

expensas” (NOVAES, 1979, p.75). 

Nos Estados Unidos as primeiras iniciativas pedagógicas datam de 1862, quando 

o diretor das Escolas Públicas de Saint-Louis, Harris, possibilitou que alunos superdotados 

realizassem testes individuais para conclusão em menor tempo do curso regular. (NOVAES, 

1979). 

A trajetória sistemática de identificação de alunos com altas habilidades/ 

superdotação, inicialmente esteve estreitamente associado ao objetivo de oferecer um 

tratamento científico e digno para as doenças mentais no século XIX, haja vista a necessidade 

de obter critérios uniformes de classificação que pudessem diferenciar as pessoas insanas dos 

indivíduos com retardo mental. Na literatura internacional, Terman foi o primeiro pesquisador 

a realizar um estudo sistemático, em 1921, na universidade de Stanford, com crianças com 

altas habilidades/superdotação. Seus estudos influenciaram de modo significativo o conceito 

que o público geral, e notadamente psicólogos e educadores, detêm, na atualidade, a respeito 

desses indivíduos (VIANA, 2003). 

Esses estudos, contudo, apresentaram sérias falhas teóricas e metodológicas. Do 

ponto de vista teórico, acreditava-se que as pessoas com altas habilidades/superdotação 

demonstrariam ajustamento emocional e social, sendo, portanto, destinadas ao sucesso 

profissional. Estudos posteriores identificaram, em contraponto, que, a exemplo dos demais, 

também poderiam estar sujeitos a transtornos de adaptação e aprendizagem. O método de 
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investigação empregado induziu a resultados tendenciosos, uma vez que restringiu a 

inteligência a habilidades acadêmicas (verbais e matemáticas), através da aplicação e análise 

de testes de Quociente de Inteligência- QI (VIANA, 2003; WINNER, 1998). 

Vale ressaltar que a criança com altas habilidades/superdotação, na ausência de 

uma ação pedagógica adequada, “[...] pode inclusive abdicar de seus dotes intelectuais, 

dissimulando e escondendo seus talentos, a fim de passar por uma criança comum e não ser 

rejeitada pelo grupo” (VIANA, 2003, p. 78). Logo, as intervenções pedagógicas precisam 

enfatizar a formação do sujeito em sua totalidade, considerando suas necessidades afetivas e 

sociais, e não somente as de natureza cognitiva. 

Sobre a trajetória da educação dos superdotados no Brasil, Delou (2007) confirma 

que tem sido caracterizada desde 1924, época em que foram realizadas as primeiras 

validações de testes de inteligência americanos em Recife e no então Distrito Federal, pelo 

contraste entre a continuidade e a descontinuidade de iniciativas governamentais e não 

governamentais. 

O primeiro registro de atendimento aos alunos super-normaes
7 

no Brasil, ocorreu 

em 1929, no Estado do Rio de Janeiro
8
, por ocasião da Reforma do Ensino Primário, 

Profissional e Normal do Estado do Rio de Janeiro (DELOU, 2007; NOVAES, 1979). No 

entanto, foi uma tentativa isolada que não garantiu direitos legais a esses alunos: inexistência 

de políticas públicas estaduais ou federais. Vale dizer, que nesse ano chegou ao Brasil a 

convite do governador de Minas Gerais a psicóloga russa Helena Antipoff, figura importante 

na trajetória da educação dos superdotados em nosso país. A pesquisadora trouxe diversas 

ideias inovadoras e em 1938 fundou a Sociedade Pestalozzi de Belo Horizonte; nessa 

instituição foram identificadas e atendidas oito crianças super-normaes (DELOU, 2007). Em 

1939, atuando como presidente desta sociedade propõe a inclusão deste tipo de clientela no 

estatuto da instituição:  

 

 

[...] no termo excepcional estão incluídos aqueles classificados acima ou abaixo da 

norma de seu grupo, visto serem portadores de características mentais, físicas ou 

sociais que fazem de sua educação um problema especial (ANTIPOFF, 1984, p. 

149). 

                                                           
7 “

Termo utilizado na época por Leoni Kaseff, Assistente Técnico da Universidade do Rio de Janeiro e 

catedrático do Liceu Nilo Peçanha e que foi utilizado no texto legislativo” (DELOU, 2007, p. 27). 
8 
“O Estado do Rio de Janeiro aqui citado corresponde ao atual Estado do Rio de Janeiro sem o município do Rio 

de Janeiro, cuja capital na época era Niterói. Em 1929, o atual município do Rio de Janeiro era o, então, Distrito 

Federal” (DELOU, 2007, p. 27).  



54 

 

Em 1945, Helena Antipoff reuniu na cidade do Rio de Janeiro alunos bem-

dotados com os quais desenvolveu estudos em literatura, música e teatro (ANTIPOFF, 2002; 

PÉREZ, 2004; PLESTSCH, FONTES, 2007) “[...] foram os primórdios do que hoje se 

conhece como atendimento especializado para alunos com altas habilidades/superdotação” 

(DELOU, 2007, p. 28). 

A partir de 1967, o Ministério de Educação e Cultura (MEC) criou uma comissão 

para estabelecimento de critérios para identificação e atendimento aos alunos superdotados. A 

Educação Especial brasileira, nessa época, desenvolvia-se principalmente em instituições 

assistencialistas privadas, sendo criadas e organizadas para o atendimento de alunos com 

deficiências. O paradigma adotado era o médico-pedagógico e tinha o objetivo de reabilitação 

(DELOU, 2007; LEITÃO, 2008; SASSAKI, 2006). 

No que se refere à legislação acerca da Educação Especial a primeira Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 4.024/61), dispõe apenas de dois artigos 

específicos (88 e 89), nos quais não são citados os alunos com altas habilidades/superdotação, 

de maneira explícita, embora o termo “excepcionais” palavra cunhada por Antipoff, também 

se referisse a esses alunos (DELOU, 2007). Assim, oficialmente o primeiro registro na 

legislação acerca desses alunos ocorreu somente em 1971, com a Lei de nº 5692/71 de 

Reformulação do Ensino de 1º e 2º Graus, que definia a Educação Especial como modalidade 

que acompanha todos os níveis de ensino (LEITÃO, 2008). Neste documento, foi dedicado à 

Educação Especial apenas um capítulo, assim o atendimento aos alunos com altas 

habilidades/superdotação é tratado de modo vago, embora assegurada a sua obrigatoriedade. 

A criação dessas leis surge entre os anos de 1960 a 1970, época em que as 

instituições privadas, organizadas por membros da sociedade civil, detinham forte influência 

sobre as políticas públicas, garantindo a expansão destes atendimentos. A partir da Lei 5.692 

promulgada em agosto de 1971, ocorreu à criação dos serviços da Educação Especial nas 

esferas Federal, Estadual e Municipal. 

Delou (2007) destaca que nesse ano foi elaborado o Projeto Prioritário n.º 35, em 

que a educação de superdotados foi incluída no Plano Setorial de Educação e Cultura, fixando 

ações  do MEC para esta clientela da Educação Especial. Tal projeto admitia a possibilidade 

de classes especiais em escolas comuns, embora enfatizasse a importância do convívio dos 

alunos superdotados com os demais das classes regulares; partiu-se do pressuposto de que as 

classes especiais poderiam oferecer um atendimento especializado. No Brasil, as experiências 
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oficiais foram apenas três, sendo que uma modificada
9 

e as demais extintas. A partir deste 

ano, houve o registro de outras iniciativas.   

 

 

Desde 1971, várias iniciativas públicas e privadas de atendimento escolar aos alunos 

superdotados foram registradas nos estados do Rio de Janeiro, Pará, Bahia, Goiás, 

Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e no Distrito 

Federal. Algumas delas acabaram, outras foram reformuladas ou assumiram caráter 

de referência como as desenvolvidas em Minas Gerais, Espírito Santo e Distrito 

Federal (DELOU, 2007, p. 29). 

 

 

Dentre as organizações não-governamentais criadas a partir desta época, Delou 

(2007) destaca a fundação da Associação Brasileira para Superdotados (ABSD), em 1979. A 

Fundação, em parceria com o Ministério da Educação, UNESCO, SENAI, dentre outros, 

promoveu eventos nacionais e internacionais, que influenciaram as principais decisões 

ministeriais. 

Em 1986, foi elaborado o documento “Subsídios para a Organização e 

Funcionamento de Serviços de Educação Especial - Área de Altas Habilidades, 

Superdotação” (BRASIL, 1995b) editado pelo Centro Nacional de Educação Especial – 

CENESP-MEC- (1973-1987). A Secretaria de Educação Especial (SEESP – MEC) o reeditou 

em 1995, atualizando além de terminologias, seu conteúdo, respaldando-o nas discussões 

advindas do “Plano Decenal de Educação para Todos” de 1993,  conferências, eventos, além 

dos  resultados de pesquisas e análise de programas. 

Em 1994, outro importante documento denominado “Política Nacional de 

Educação Especial”, foi elaborado pela Equipe da SEESP – MEC, em parceria com dirigentes 

estaduais e municipais de Educação Especial brasileira, representantes dos Institutos 

Benjamim Constant e Instituto Nacional de Educação de Surdos e de organizações não-

governamentais (DELOU, 2007). Segundo Viana (2003, p. 21), esse documento assevera os 

direitos das crianças com necessidades educacionais especiais, visando sua formação integral. 

E mais, “[...] postula, de modo genérico, o direito à educação, à dignidade humana, à 

integração social, ao desenvolvimento pleno das potencialidades e ao respeito devido às suas 

limitações”. 

                                                           
9
“A primeira foi do Centro Educacional Objetivo, localizado em São Paulo, e as demais foram as experiências 

desenvolvidas na Fundação José Carvalho, localizada em Pojuca, Bahia e na Fundação AVIBRÁS, em São José 

dos Campos, São Paulo” (DELOU , 2007, p. 29). 
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Com a criação da LDB vigente, lei 9.394/96, (BRASIL, 1996) são dedicados à 

Educação Especial, no capítulo V, três artigos (58, 59 e 60). Algumas das suas disposições 

são fundamentais para esse estudo: 

 

  

Artigo 58 – Entende- se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a 

modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de 

ensino, para educandos portadores de necessidades especiais. Artigo 59 – Os 

sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades especiais:  

I – currículos, métodos, técnicas, recursos e organização específicos, para atender às 

suas necessidades; 

II – terminalidade específica para aqueles que não puderam atingir o nível exigido 

para a conclusão do Ensino Fundamental, em virtude de suas deficiências, e 

avaliação para concluir em menos 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.   

 

 

Em 2001, com a elaboração das Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 

Educação Básica há uma disposição mais específica, acerca da organização do atendimento na 

rede regular de ensino aos alunos superdotados:  

 

[...] a) organizar os procedimentos de avaliação pedagógica e psicológica de alunos 

com características de superdotação; [...] 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 [...]; e) incluir o 

atendimento educacional ao superdotado nos projetos pedagógicos e regimentos 

escolares, inclusive por meio de convênios com instituições de ensino superior e 

outros segmentos da comunidade (BRASIL apud METTRAU, 2007, p. 503). 

 

 

No entanto, embora o Ministério da Educação (MEC) tenha investido de modo 

sistemático, nas últimas décadas, na edição de livros e periódicos sobre altas 

habilidades/superdotação, bem como, na formação de professores, percebe-se, ainda, 

desigualdade quando comparados a outros alunos que compõem a Educação Especial: pessoas 

com deficiências. 

O investimento nessa área tem se mostrado tardio no Brasil; somente a partir de 

2005, iniciou-se uma estratégia nacional de formação de docentes da rede pública de ensino 

para identificar e trabalhar com essa clientela. Especialistas da área consideram que esse 
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atraso implicou no desperdício de milhares de talentos que poderiam ter cooperado, de modo 

significativo para o desenvolvimento de nosso País. Com efeito: 

 

 

[...] Em 2005 foram criados, em parceria com a UNESCO e os governos estaduais, 

os Núcleos de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação (NAAH/S) – um para 

cada unidade da Federação. Os centros capacitam os professores da rede pública e 

também atendem os superdotados (BRASIL, 2007a, p.1).  

 

 

Não obstante as garantias legais para o Atendimento Educacional Especializado 

aos alunos com altas habilidades/superdotação, a existência de antigos mitos e preconceitos 

tem constituído significativos obstáculos para a assistência educacional adequada ao seu perfil 

de necessidades.  Nesse cenário, a população em geral e também profissionais da Educação, 

ainda, acreditam que investimentos nessa área são desnecessários, sobretudo, quando se 

ressalta a demanda relativa ao atendimento de alunos com deficiências ou transtornos globais 

do desenvolvimento. Logo, conforme destaca Alencar (2007), essa realidade não justifica a 

ausência de investimentos no atendimento aos alunos com altas habilidades/superdotação, 

visto que precisam ser encorajados no desenvolvimento de seus talentos, habilidades e 

competências. 

Pérez e Freitas (2009), ao realizarem uma pesquisa sobre o estado do 

conhecimento na área de altas habilidades/superdotação, nas últimas décadas no Brasil, 

evidenciam que os mitos existentes em torno desses alunos, dentre eles, ideias de que altas 

habilidades/superdotação constituem um fenômeno raro, comprometem a compreensão e, até 

mesmo, a produção cientifica na área. Citam as estatísticas oficiais oriundas dos censos 

escolares, demonstrando haver um reduzido número de alunos com essas características 

efetivamente atendidos, 

 

 

O Censo de 2007 (INEP, 2009), por exemplo, refere 2.982 alunos com AH/SD em 

todo o País. O fato é que, mesmo utilizando os índices mais conservadores, como os 

da OMS, que atribuem um percentual de 3,5 a 5% de pessoas com AH/SD 

(considerando apenas as áreas linguística e lógico-matemática), os alunos com 

AH/SD matriculados nas escolas não seriam menos do que 2.260.000. Pesquisas 

recentes (ABSD-RS, 2001; GUENTHER, 2006 e PÉREZ, 2004) no Brasil têm 

constatado índices que variam de 5 a 7,78%, dependendo das inteligências 

contempladas para o estudo (PÉREZ; FREITAS, 2009, p. 13). 
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Assim, de acordo com o censo demográfico de 2010, o Brasil teria mais de 190 

milhões de pessoas, 5% representariam cerca 9,5 milhões de pessoas com altas 

habilidades/superdotação. Na cidade de Fortaleza com a população de aproximadamente 2,4 

milhões de pessoas, de acordo com essa estimativa teríamos cerca de 120 mil pessoas com 

altas habilidades/superdotação. 

Não obstante, a presença desses mitos, Alencar (2007) assinala, que tais 

aprendizes vêm despertando o interesse de educadores em diversos países, originando 

propostas educacionais que objetivam melhores condições para sua identificação, 

desenvolvimento e expressão. O crescente interesse pelo desenvolvimento do potencial desses 

alunos se manifesta no reconhecimento de ganhos para a sociedade, que tem adotado um novo 

conceito de riqueza, advindo da valorização dos recursos humanos, em que o capital 

intelectual mais elevado ocupa lugar de destaque na atual sociedade do conhecimento 

(METTRAU, 2000). 

Os estudos concernentes a identificação de alunos com altas 

habilidades/superdotação no estado do Ceará tiveram início na década de 1990, na 

Universidade Federal do Ceará, constituídos por um grupo de professores  da Faculdade de 

Educação e do Departamento de Psicologia, integrantes do Núcleo de Educação Especial 

(LAGE et al., 1996; 1999). Foram desenvolvidos por esses pesquisadores dois instrumentos: o 

primeiro, correspondendo a uma Escala de Opinião para Investigação do Conceito de Altas 

Habilidades/Superdotação; realizadas as análises estatísticas apresentou ser potencialmente 

apto a investigar esse conceito, numa perspectiva multidimensional, junto a professores do 

Ensino Fundamental; o segundo, uma Lista de Indicadores de Altas Habilidades, compostos 

por 40 itens alusivos às características e comportamentos desses alunos, fundamentados em 

uma perspectiva multidimensional desse fenômeno, conforme a literatura especializada 

(LAGE et al., 1999; LAGE et al., 2000; VIANA, 2005). 

Tais instrumentos, empregados nessa investigação, continuam sendo utilizados 

por pesquisadores desse campo de estudo. Vale dizer que foi igualmente analisado, sendo 

considerado potencialmente válido para a identificação de alunos com altas 

habilidades/superdotação, com resultados divulgados em periódicos internacionais. Sua 

análise estatística demonstrou coeficiente de consistência interna igual a 0,94, erro padrão da 

medida igual a 2,5, o que correspondeu a 6,3 da amplitude dos resultados na escala, e, 

coeficiente de sensibilidade igual a 3,74 (LAGE et al., 1999; LAGE et al., 2000). 

Cumpre mencionar, ainda, que as primeiras pesquisas em caráter exploratório, 

implementadas pelos pesquisadores da UFC, revelaram que os professores possuíam um 
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conhecimento superficial sobre o tema, evidenciando ideias equivocadas e preconceituosas, 

corroborando, por conseguinte, para a necessidade de formação especifica para os professores 

investigados. Nesse sentido em outra pesquisa, Viana (2003) investigou 86 professores, no 

ano de 2001, integrantes do projeto-piloto Caminhos da Excelência da Escola Pública de 

Fortaleza, que pretendia implantar atendimento educacional para alunos com altas 

habilidades. Após realizar cursos de formação continuada com esses professores, comprovou 

que esses sinalizaram diferentes áreas de modo equivalente, com exceção apenas da categoria 

afetividade/ interpessoal. 

Ainda com relação ao referido projeto-piloto, importa referir a participação de 

escolas  municipais  e   estaduais.  Viana (2003) aponta informações atinentes a esse processo 

de seleção: 

 

Inicialmente, todas as escolas públicas de Fortaleza foram convidadas, pelo Centro 

Regional de Desenvolvimento (CREDE-21) e pela Secretaria da Educação Básica 

(SEDUC), para participação no projeto. A seleção final, porém, foi estabelecida pela 

frequência de diretores e professores a encontros de reflexão sobre o tema, a fim de 

promover sensibilização dos profissionais à necessidade de prover assistência 

educacional a portadores de altas habilidades. O critério para seleção foi sobretudo 

motivacional, por intermédio do interesse demonstrado por profissionais de 

determinadas escolas. No intuito de facilitar a sua implementação, optou-se por um 

número reduzido de instituições, com apenas uma escola (do município e do estado) 

representando cada região (VIANA, 2003, p.101-102). 

 

Os procedimentos de identificação e atendimento aos alunos com altas 

habilidades/superdotação realizados nesse projeto foram interrompidos no primeiro semestre 

de 2003. Dentre as causas, a questão do espaço físico: a sala situava-se no prédio do Centro 

Regional de Desenvolvimento da Educação (CREDE 21), por ter sido solicitado o espaço foi 

e nenhum outro foi cedido (VIANA, 2005). Contudo, no semestre seguinte, foi inaugurado, 

no município de Fortaleza, o Centro de Atendimento de Alunos Talentosos (CAAT) por 

iniciativa do CREDE-21 e da Secretaria de Educação do Estado do Ceará - SEDUC-CE. O 

projeto foi reformulado, dando seguimento, portanto, ao projeto Caminhos da Excelência da 

Escola Pública de Fortaleza, intitulado em seguida por Construindo Caminhos para o 

Sucesso. Tal projeto pretendia desenvolver ações pra identificar e atender os alunos com altas 

habilidades/superdotação das escolas públicas de Fortaleza. Moura (2009) descreve a 

ocorrência de outras modificações do projeto: 
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Após dois anos, houve nova atualização dos projetos para alunos com altas 

habilidades e talentos, sendo efetuado um trabalho inovador, com atendimento 

prioritário a estudantes surdos. Dessa vez, o redimensionado projeto Construindo 

Caminhos para o Sucesso ficou a cargo da equipe de especialistas do Centro de 

Capacitação de Profissionais da Educação e Atendimento às Pessoas com Surdez 

(CAS), órgão vinculado a SEDUC-CE e ao MEC. Com a crítica e justificativa de 

que o sucesso se encontra ao alcance de todos, não sendo restrito às pessoas com 

altas habilidades e talentos, o projeto foi renomeado como Via de Incentivo ao 

Talento e Altas Habilidades-VITAH (MOURA, 2009, p.33).  

   

O projeto Via de Incentivo ao Talento e Altas Habilidades proporcionou até o ano 

de 2006 a formação continuada de 100 professores da rede pública de ensino, realizou 

avaliações, entrevistando um  total de 42 pessoas, sendo 15 educandos, 15 familiares e 12 

professores. Em 2006 foi novamente reformulado e na ocasião firmando uma parceria entre o 

CAS e a UFC; quando cadastramento na Pró-reitoria de Extensão da UFC recebeu a 

nomenclatura Educar Igual a Motivar o Conhecimento Criativo (E=MC
2
). Esse projeto 

ofereceu cursos de formação continuada para professores da rede pública de ensino a fim de 

promover ações de identificação e atendimento para os alunos com altas 

habilidades/superdotação. Nessa perspectiva,  

 

Em 2007, 411 estudantes do Instituto Cearense de Educação de Surdos (ICES) 

foram submetidos a procedimentos de identificação de altas habilidades em sala de 

aula, sendo 20 aprendizes sinalizados com altas habilidades, de acordo com a 

proporção estimada na literatura especializada (5%) (MOURA, 2009, p. 34). 

 

 

Outra iniciativa de atendimento aos alunos com altas habilidades/superdotação 

advém dos Núcleos de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação (NAAH/S) 

provenientes de uma política pública nacional que criou a partir de 2005 um  núcleo cada 

unidade da Federação. O NAAH/S no estado do Ceará iniciou suas atividades a partir de 

2006, funcionando nas dependências do Instituto de Educação do Ceará (IEC). Foi concebido 

como um programa de atendimento aos alunos com Altas Habilidades/Superdotação e 

Talentos, realizado em parceria com o Ministério da Educação MEC/SEESP/UNESCO e a 

SEDUC. Destacam-se dentre suas proposições: o acompanhamento a alunos com talentos e 

altas habilidades/superdotação; oportunidades de suplementação na área educacional, cultural 

e sócio emocional; capacitação de professores das diversas áreas do conhecimento, 

fornecendo informações sobre as características, identificação, estratégias de ensino para 
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alunos com altas habilidades/superdotação; orientação, aconselhamento e apoio das famílias 

dos alunos atendidos. 

Nessa perspectiva, o NAAH/S- CE foi constituído por três unidades: Aluno, 

Professor e Família. Os alunos encaminhados devem passar por uma avaliação realizada por 

profissionais do núcleo, e posteriormente, tem acesso às atividades semanais realizadas no 

contra-turno escolar, com os professores das diferentes áreas, conforme suas necessidades. Os 

professores após serem submetidos a uma seleção têm direito a participar do Curso de 

Aperfeiçoamento Modular em Altas Habilidades/Superdotação e Talentos, com carga horária 

de 180 h/a, divididos em 3 semestres. Já a família recebe orientações educacionais e 

psicológicas. O Núcleo dispõe de uma equipe de profissionais habilitados e/ou especializados 

nas áreas de: Pedagogia, Psicologia, Psicopedagogia, Arte Educação, Música, Educação 

Física, Física, Geografia, História, Informática, Línguas Estrangeiras (Inglês / Espanhol), 

Língua Portuguesa, Matemática e Química. 

Cumpre mencionar algumas dificuldades enfrentadas no núcleo: infra-estrutura 

inadequada; falta de material didático e tecnológico para aprofundamento dos interesses dos 

alunos; divulgação insuficiente das atividades oferecidas; dificuldade de transporte para 

alunos provenientes de famílias de baixa renda, o que acarreta muitas vezes na desistência dos 

atendimentos; ausência de parcerias sistemáticas com as universidades públicas e os centros 

de tecnologia e cultura. Assim, diante da escassez de investimentos consistentes nesse campo, 

sobressai a persistência e empenho dos profissionais que atuam nesse núcleo. 

No que diz respeito às políticas públicas desenvolvidas pelo município de 

Fortaleza, percebe-se que o atendimento aos alunos com altas habilidades/superdotação nas 

escolas não constitui, de fato, alvo de suas ações. Constata-se descomprometimento desde o 

inicio das atividades voltadas para a inclusão escolar, em 1994, quando a Secretaria de 

Assistência Social e Educação (SEDAS), atualmente, Secretaria de Educação do Município 

(SME), criou o “Projeto Sala de Apoio Pedagógico”. Dentre os objetivos era proposto o 

atendimento  aos alunos com dificuldades de aprendizagem e/ou deficiência, garantindo seu 

acesso ao ensino regular. (SILVEIRA, 2000). No ano de 2008, a Secretaria Municipal de 

Educação (SME), por meio de um Grupo de Trabalho e Estudo em Educação Inclusiva, 

apresentou a Versão Preliminar sobre a Política Municipal de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (FORTALEZA, 2008). Tal documento cita os alunos com 

altas habilidades/superdotação como integrantes das ações de inclusão do município, 
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entretanto, verifica-se uma discrepância entre o atendimento e capacitação docente sobre o 

tema, em comparação com as ações relacionadas aos alunos com deficiência
10

. 

Nesse documento é mencionada, em consonância com a Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, a orientação de que  o  trabalho do 

professor na Educação Especial exigirá formação inicial e continuada,  conhecimentos  gerais   

da  docência  e  específicos  da  área,  para atuação no AEE. São destacadas assim, dentre 

outras, a necessidade da capacitação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), Braille, 

Sorobã, Tecnologias Assistivas e Enriquecimento Curricular
11. 

O documento intitulado Plano Municipal de Educação na área de Educação 

Inclusiva (FORTALEZA, 2009) expõe dentre suas metas o redimensionamento, no prazo de 

um ano, das Salas de Apoio Pedagógico (SAP‟s) para o AEE. Tal redimensionamento, de 

fato, ocorreu e atualmente a maioria dos professores que atuam no AEE participa de cursos de 

formação em serviço. As metas do Plano Municipal exigem a garantia que o Projeto Político 

Pedagógico e os Planos Anuais de Trabalho das escolas assegurem ações que visem à 

efetivação da inclusão escolar, definindo recursos financeiros e a formação em serviço de 

todos os seus segmentos, no prazo de dois anos. No que se refere, mais especificamente, ao 

AEE para alunos com altas habilidades/superdotação delineia “[...] implementar, no período 

de até dois anos programas de atendimento aos alunos com altas habilidades, nas áreas 

artística, intelectual e psicomotora” (FORTALEZA, 2009, p. 34). Vale ressaltar que apesar 

dessas metas estarem oficializadas por meio desse documento, na prática percebe-se que essas 

ações permanecem distantes da realidade educacional da Prefeitura Municipal de Fortaleza 

(PMF). 

Cumpre mencionar, ainda, que a ausência de dados relacionados à quantificação 

dos alunos com altas habilidades/superdotação nas escolas municipais de Fortaleza, associada 

às deficiências na formação inicial e continuada dos profissionais do AEE concorrem de 

modo significativo, para uma efetiva exclusão desse alunado no próprio movimento de 

inclusão. Corroboramos com as palavras de Guenther (2000) ao destacar: 

                                                           
10

 São expostos ainda, neste documento, o levantamento de matrículas de alunos com deficiência na Rede 

Municipal de Fortaleza de acordo com as Secretarias Executivas Regionais (SER‟s) e suas respectivas escolas. E 

mais, as diretrizes para sua enturmação, avaliação e promoção. Ao final do documento encontra-se um roteiro a 

ser preenchido na matrícula, para avaliação desses alunos, sendo ressaltados os aspectos a serem analisados  nas 

áreas motora, cognitiva e  afetivo/social. Este instrumental tem como objetivo fornecer um parecer sobre as 

principais necessidades dessa clientela.  
11

 Tais elementos referem-se aos conteúdos específicos da formação dos professores do AEE, sendo destinadas, 

respectivamente, ao trabalho com alunos surdos, deficiência visual (Braille e Sorobã), deficiência física e altas 

habilidades/superdotação. 
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A facilidade com que o potencial humano pode ser desperdiçado, permanecer 

dormente e não desenvolvido, mediocrizar-se, ou simplesmente estiolar-se e perder-

se, ao nível dos indivíduos, é assustadora. [...] Evitar que o talento humano seja 

perdido, ou desviado, e proporcionar a estimulação e orientação necessárias ao 

desenvolvimento sadio e apropriado, são as grandes tarefas da Educação 

(GUENTHER, 2000, p. 16-18). 

 

 

Percebe-se no decorrer desse breve histórico que as propostas da Educação 

Inclusiva para os alunos com altas habilidades/superdotação são garantidas em diversas leis, 

decretos, portarias, resoluções (BRASIL, 1988, 1995a, 1996, 2007b, 2008a, 2008b); também, 

em documentos internacionais, dos quais o Brasil é signatário, destacando-se os princípios 

firmados na Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948), Declaração de Salamanca 

(1994) e Plano Decenal de Educação para Todos (1993) (VIANA, 2003). No entanto, a 

realidade demonstra o distanciamento dessas propostas. A criação do NAAH/S evidencia essa 

problemática, ao se depararem com questões práticas, como a escassez de recursos e a 

ausência de parcerias sistemáticas com outras instituições de ensino e pesquisa, como por 

exemplo, as universidades públicas e os centros de tecnologia e cultura.  

 

 

3.2 PROCEDIMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO  

 

 

Galton, professor da Universidade de Londres, publicou, em 1869, o “Hereditary 

Genius”, primeira análise quantitativa da inteligência humana; primo de Darwin, do qual 

recebeu influencia em seus estudos. Afiançou a existência de fatores  hereditários nas 

características físicas e mentais dos indivíduos. Galton relacionou a inteligência às funções 

sensoriais, desenvolvendo testes que mensuravam acuidade sensorial e habilidades de 

discriminação para essa avaliação (VIRGOLIM, 1997; ALENCAR, 1986). 

Contudo, a primeira tentativa considerada bem-sucedida no desenvolvimento de 

medidas de habilidades intelectuais foi realizada por Binet e seu aluno Simon na França que 

discordavam dos estudos divulgados na época “Binet enfatizava a importância de se avaliar as 

habilidades mentais superiores. Neste sentido, desenvolveu uma série de testes para avaliar a 

memória, atenção, imaginação, compreensão, raciocínio, entre outros aspectos” (ALENCAR, 

1986, p.3). 
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Indicava ainda, que a inteligência seria composta por um conjunto de habilidades 

independentes. Criou desse modo, sua primeira escala em 1905, realizando modificações em 

1908 e 1911. Traduções e adaptações das escalas Binet-Simon foram desenvolvidas em outros 

países, sendo a revisão mais importante denominada de Escala Stanford-Binet realizada por 

Terman, professor da Universidade de Stanford, em 1911. Essa revisão inseriu o conceito de 

quociente de inteligência (QI) - razão entre a idade mental e a idade cronológica, sendo o 

quociente multiplicado por 100, obedecendo, assim, a classificação para categorizar a 

inteligência na Escala Stanford-Binet: QI acima de 140: Genialidade; 120 - 140: Inteligência 

muito acima da média; 110 - 120: Inteligência acima da média; 90 - 109: Inteligência normal 

(ou média); 80 - 89: Embotamento; 70 - 79: Limítrofe; 50 - 69: Cretino (ALENCAR, 1986, 

ANASTASI, 1977; VIANA, 2003; VIRGOLIM, 1997). 

O uso dos testes de inteligência obteve aumento significativo durante a I Guerra 

Mundial, onde foi utilizado massivamente na seleção de recrutas do exército americano, 

intensificando debates controversos sobre seus resultados  

 

 

Tais discussões levaram também a um debate que perdura na atualidade, trazendo à 

baila considerações sobre hereditariedade versus ambiente, a natureza da 

inteligência e a própria adequação do uso de testes, que motivaram importantes 

pesquisas nos últimos 60 anos e trouxeram uma nova consciência sobre o uso dos 

testes (VIRGOLIM, 1997, p.5). 

 

 

O processo de identificação de indivíduos com altas habilidades/superdotação 

com o uso desses testes apresentava relativa facilidade, uma vez que era suficiente sua 

aplicação e a constatação do QI com escore igual ou superior a 130 para confirmação desse 

fenômeno (ALENCAR, 1986). Contudo, nos últimos anos o QI passou a ser compreendido 

como um teste de medida educacional, nas habilidades verbais e matemáticas, uma vez que 

exclui outras possíveis manifestações da inteligência (ANASTASI; URBINA, 2000; 

VIRGOLIM, 1997; VIANA, 2003, 2005; WINNER, 1998). Anastasi e Urbina (2000) 

esclarecem:  

 

Os típicos testes de inteligência planejados para uso com crianças em idade escolar 

ou adultos medem habilidades em grande parte verbais; em um grau menor, eles 

também abrangem habilidades para lidar com símbolos numéricos e outros símbolos 
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abstratos. Essas são as habilidades que predominam na aprendizagem escolar. A 

maioria dos testes de inteligência pode, portanto, ser considerada como uma medida 

da aptidão escolar ou da inteligência acadêmica. O QI é tanto um reflexo da 

realização educacional anterior quanto um preditor do desempenho educacional 

subsequente (ANASTASI; URBINA, 2000, p.249-250). 

 

 

Apesar do avanço conceitual nesse campo, infelizmente o uso dos testes de 

inteligência, a exemplo do QI, ainda continuam sendo utilizados indiscriminadamente, 

produzindo rótulos de “retardamento” ou “superdotação”, deliberando acerca das 

oportunidades educacionais (VIRGOLIM, 1997). 

Desse modo, as concepções teóricas acerca do funcionamento da inteligência 

humana, não a compreendem mais como algo estático e passível de ser medido por testes 

psicométricos. Conforme delineiam Rebocho et al. (2006), admite-se hodiernamente ser esse 

um conceito multifacetado, dinâmico, modificável ou potencial. 

 

 

A inteligência é vista por Sternberg e Grigorenko (2003) como uma forma de 

experiência em desenvolvimento, a qual é constituída por aptidões metacognitivas, 

aptidões para a aprendizagem, aptidões para o pensamento, conhecimento, 

motivação e experiência. Por exemplo, a aprendizagem conduz ao conhecimento, 

mas o conhecimento facilita novas aprendizagens. Existe interacção entre os 

elementos apresentados, sem a qual eles permaneciam inertes. A motivação é o 

elemento central, a qual dirige as aptidões metacognitivas, que por sua vez activam 

as aptidões para a aprendizagem e o pensamento, as quais proporcionam feedback às 

aptidões metacognitivas, permitindo deste modo melhorar o nível de experiência 

(REBOCHO et al., 2006, p. 108). 

 

 

Ao delinear a relação entre inteligência, QI e altas habilidades/superdotação 

Guimarães e Ourofino (2007) confirmam essa tendência de mudanças no paradigma 

tradicional referente a concepção de superdotação. Historicamente, vinculada a inteligência 

como um construto mensurável - contexto onde o QI obteve lugar de destaque nesse processo 

de identificação. Nas ultimas décadas com a adoção de uma perspectiva multidimensional 

deste construto, os testes foram considerados “[...] mais como uma medida de um conjunto 

específico de habilidades mentais num determinado contexto do que um reflexo de uma 

capacidade mental global” (GUIMARÃES; OUROFINO, 2007, p.56). 

Gardner na obra Estruturas da Mente (1983) ao apresentar a Teoria das 

Inteligências Múltiplas enfatizou a perspectiva intercultural da cognição humana. Inicialmente 
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sugeriu a existência de sete tipos diferentes inteligências denominadas Inteligências 

Múltiplas: Inteligência Linguística, Musical, Lógico-matemática, Espacial, Corporal-

cinestésica e Inteligências Pessoais (Interpessoal e Intrapessoal). No ano de 1995, acrescentou 

a chamada  Inteligência Naturalista, incluída anteriormente como parte das Inteligências 

Lógico-matemática e Espacial. Atualmente, sugere outras duas inteligências: a Espiritual e a 

Existencial. Depreende-se, desse modo, a natureza multidimensional desse conceito 

(REBOCHO et al., 2006). 

A exemplo dessa nova abordagem vale referir o conceito de superdotação do tipo 

produtivo-criativa e a Concepção de Superdotação dos Três Anéis, advindos das diferentes 

pesquisas a respeito da natureza das habilidades humanas, revisadas pelo pesquisador 

Renzulli (2004). O autor nos adverte que muitos indivíduos com altas 

habilidades/superdotação não teriam sido identificadas ou atendidos se ativéssemos 

unicamente para os testes de inteligência. Nesse contexto, incidiram mudanças na 

metodologia empregada na identificação do aluno com altas habilidades/superdotação. Na 

atualidade, aspectos relativos à motivação, criatividade, habilidades artísticas e liderança, 

dentre outros, não mensuradas nos tradicionais testes de inteligência, são avaliadas. Na 

acepção de Freeman e Guenther (2000), 

 

  

[...] a maior parte da pesquisa corrente indica que a inteligência, seja como for que 

seja definida e avaliada, é apenas uma parte da complexa dinâmica do desempenho 

do excepcionalmente elevado, que deve incluir outras variáveis, tais como auto-

estima, apoio motivação e oportunidade (FREEMAN; GUENTHER, 2000, p. 35-

36). 

 

Consequentemente, uma perspectiva mais qualitativa tem sido verificada no uso 

de instrumentos e atividades alternativas (GUIMARÃES; OUROFINO, 2007; GUENTHER, 

2000; LAGE et al. 1999; LAGE et al. 2000; VIANA, 2005).  

 

Tais instrumentos devem considerar o contexto sócio-cultural do indivíduo, assim 

como as características observadas no processo de identificação e o atendimento 

especializado disponível. É importante destacar que cada profissional/equipe 

interdisciplinar organizará o próprio conjunto de materiais que orientará suas ações. 

Nesta perspectiva, é importante destacar o julgamento, avaliação e observação do 

professor. Ele desempenha um papel significativo no processo de identificação do 

aluno com altas habilidades/superdotação (GUIMARÃES; OUROFINO, 2007, 

p.57). 
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Conforme literatura especializada o uso de técnicas de observação direta, 

compreendidos como modalidade de avaliação educacional diagnóstica, tem se mostrado 

eficazes. Desempenhada pelo professor, na sala de aula, contem observações relativamente 

estruturadas, com ajuda de um roteiro. Deste modo, estudiosos da área têm elaborado 

diferentes tipos de listas de indicadores de altas habilidades/superdotação, denominados por 

alguns de folhas ou grelhas de observação (DELOU, 1987, GUENTHER, 2000; LAGE et al. 

1999, LAGE et al. 2000, VIANA, 2005). Guenther (2000) apóia o uso desses instrumentos 

destacando sua praticidade e eficácia ao serem observadas algumas características: 

instrumento razoavelmente curto e compacto, que não demande tempo excessivo do 

professor; apropriado a uma formação inicial do professor; vocabulário adequado e de fácil 

aplicação. 

A autora enfatiza ainda que a eficácia no emprego dessas técnicas se relacionam  

ao domínio conceitual do professor, abalizando a necessidade de cursos de formação 

continuada nesse campo.  

 

Em primeiro lugar precisa haver entendimento ou compreensão do que está em 

causa, ou seja, uma base de conhecimento sobre talento e capacidade humana e as 

suas manifestações nas interações do dia a dia, na sala de aula. Segundo, alguma 

espécie de instrumentação que direcione a observação, uma vez que crianças 

talentosas são primeiro crianças e, junto com as outras, podem não ser tão 

facilmente identificáveis (McBride, 1992). Quando os professores recebem um 

preparo especial para a tarefa de reconhecer presença de talento, a eficiência das 

indicações feitas chega a alcançar 91% de acerto, em relação a medidas objetivas 

(GUENTHER, 2000, p.93- 94; SHIPLEY, 1978).   

 

Com o objetivo de fornecer diretrizes especificas, aos sistemas de ensino para 

organização e funcionamento de serviços educacionais oferecidos aos alunos com altas 

habilidades/superdotação, o documento Subsídios para Organização e Funcionamento de 

Serviços de Educação Especial - Área de Altas Habilidades (BRASIL, 1995) propõem como 

procedimentos de reconhecimento: i) a identificação de alunos com altas 

habilidades/superdotação  para fins de atendimento educacional deverá ser realizada  desde a 

pré-escola até os níveis mais elevados de ensino; ii) o aluno deverá ser estudado em sua 

totalidade, podendo fazer uso de dois ou mais procedimentos  avaliativos. Dentre eles: 
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[...] avaliação realizada por professores, especialistas e supervisores; percepção de 

resultados escolares superiores aos demais; auto-avaliação; aplicação de testes 

individuais, coletivos ou combinados, e demonstração de habilidades superiores em 

determinadas áreas (BRASIL, 1995, p.23).  

 

Nessa perspectiva, o processo de identificação deverá considerar a relevância de 

fatores concernentes ao contexto sociocultural dos alunos, não estigmatizando os advindos de 

níveis socioeconômicos desfavorecidos ou de outros segmentos culturais. Advertem ainda: 

  

[...] deverão ser utilizados para seu diagnóstico testes individuais e/ou coletivos que 

ofereçam garantia de rigor científico e adequabilidade; e deverão ser aplicados, por 

profissional especificamente preparado, diversos meios e recursos nesse processo. 

[...] O sistema educacional deverá, portanto, prever serviços de orientação e 

atendimento que congreguem profissionais especializados, capazes de levar a cabo 

programas de triagem e avaliação (BRASIL, 1995, p.23).  

 

 

Com efeito, técnicos do MEC recomendam a adoção de algumas estratégias: 

necessidade de preparação de pessoal especializado para operacionalizar tais atividades; 

elaboração de programas de atendimento paralelos ao processo de identificação e a criação de 

serviços para triagem e identificação de alunos com altas habilidades/superdotação.  

 

 

3.3 MODALIDADES DE ATENDIMENTO 

 

 

A literatura especializada registra diversos modelos e práticas instrucionais 

voltadas à educação de alunos com altas habilidades/superdotação. Os documentos Subsídios 

para Organização e Funcionamento de Serviços de Educação Especial: área de altas 

habilidades (BRASIL, 1995b), assim como as Diretrizes Gerais para o Atendimento 

Educacional aos Alunos Portadores de Altas Habilidades/Superdotação e Talentos (BRASIL, 

1995a) sugerem algumas alternativas para atendimento a esses educandos:  

 

 

[...] programas de enriquecimento, programas de aceleração, atividades especiais, 

agrupamento especial, atendimento específico para o desenvolvimento de talentos, 
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atendimento interescolar, programa de aprendizagem diferenciada, orientação 

individual ou grupal, utilização de serviços ou centros de recursos didáticos e 

programas protótipo [...] (SOARES; ARCO-VERDE; BAIBICH, 2004, p. 138).  

 

 

Convém explicitar algumas dessas modalidades de propostas educacionais. Nos 

programas de enriquecimento o aluno tem acesso a experiências variadas de estimulação, 

com o objetivo de desenvolver suas habilidades e interesses. As propostas curriculares 

enriquecidas, incluem aprofundamento do conteúdo, com o emprego estratégias e métodos  

diversificados para os diferentes níveis de escolaridade. Pressupõem que o professor faça 

reavaliação continua do processo ensino-aprendizagem. 

Na modalidade de aceleração o aluno cursa o programa escolar em menor tempo, 

permitindo que seja  adiantado em seus estudos regulares. Tem como características um 

ensino avançado com  um ritmo mais intenso que o ensino regular, não sendo atrelado ao 

padrão usual de seriação ou de áreas de conteúdo. São previstas avaliações contínuas com a 

finalidade de impedir entraves no desenvolvimento das habilidades do indivíduo e no 

conteúdo programático.  Ressalta-se a necessidade da observação e acompanhamento 

criterioso do ajustamento pessoal do aluno. 

Nos chamados programas-protótipo a proposta educacional almeja incluir esses 

educandos nas atividades escolares, levando-se em consideração a heterogeneidade presente 

nesse grupo. Esse trabalho faz uso dos tipos de recursos de diversas modalidades de 

atendimento – enriquecimento curricular, aceleração, agrupamento e orientação – o que 

possibilita a combinação de diferentes “[...] alternativas de acordo com os limites das 

situações financeiras, de recursos humanos e com os diversos contextos socioculturais e 

diferenças individuais” (BRASIL, 1995b, p. 46). 

Alguns países optam pela compactação curricular, onde os conteúdos são 

compactados e aprofundados de acordo com os estilos de aprendizagem  do aluno -  evitando 

o ócio e o tédio que por vezes esses aprendizes são submetidos. Nosso país encontra entraves 

a adoção dessa abordagem uma vez que os professores da sala de aula comum possuem 

dificuldades em oferecer acompanhamento individual aos seus alunos (ANDRÉS, 2010). 

 

 

Dois procedimentos são essenciais para a compactação do currículo: (1) um cuida-

doso diagnóstico da situação; e (2) completo conhecimento do conteúdo e dos 

objetivos da unidade de instrução. O professor deve identificar a área do currículo 

que o aluno já dominou e suas áreas fortes [...]. Em seguida, o professor deve aplicar 
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atividades ou pré-testes para assegurar-se de que o aluno tem completo domínio do 

tema ou conteúdo e se atende aos objetivos daquela unidade. Na maioria dos casos, 

as provas e avaliações utilizadas ao término do bimestre ou semestre servem como 

pré-teste (VIRGOLIM, 2006, p. 306).  

 

 

 Alicerçados em uma perspectiva inclusiva, diversas atividades propostas aos 

alunos com altas habilidades/superdotação podem favorecer os demais. Nesse sentido, 

Virgolim (2006) menciona as experiências exitosas advindas do Modelo de Enriquecimento 

Escolar (The Schoolwide Enrichment Model – SEM), criado e implementado nos Estados 

Unidos por Renzulli, nos anos 70. Esse modelo - pesquisas empíricas - tem evidenciado o 

suprimento das necessidades cognitivas e afetivas dos alunos envolvidos: 

 

  

[...] se encontra ancorado em três pilares: (a) O Modelo dos Três Anéis, que 

basicamente fornece os pressupostos filosóficos utilizados pelo SEM; (b) o Modelo 

de Identificação das Portas Giratórias (RDIM), que fornece os princípios para a 

identificação e formação de um Pool de Talentos; e o Modelo Triádico de 

Enriquecimento, que implementa as atividades de Enriquecimento para todos os 

alunos no contexto escolar (VIRGOLIM, 2006, 306). 

   

 

Enfocaremos os componentes do Modelo Triádico de Enriquecimento que 

propõem a implementação de atividades de enriquecimento: tipos: I, II e III. As atividades do 

tipo I se referem a experiências e atividades exploratórias ou introdutórias, que visam 

possibilitar ao aluno o contato com vários tópicos ou áreas de conhecimento, comumente, não 

apreciadas no currículo regular. Todos os alunos da sala de aula podem participar das 

atividades vivenciadas, que a propósito, devem ser planejadas a partir do interesse da turma: 

palestras proferidas por profissionais e especialistas, oficinas, visitas a instituições, 

bibliotecas, museus e eventos culturais e pesquisas na internet. Ademais, esse tipo de 

atividade exploratória apresenta, dentre outros objetivos, o enriquecimento curricular e a 

prática assentada na experiência de todos os alunos, de modo a propiciar e desencadear 

atividades do tipo II e III (CHAGAS; MAIA-PINTO; PEREIRA, 2007). 

Nas atividades do tipo II, utilizam-se métodos, materiais e técnicas instrucionais 

que colaboram para o incremento de níveis superiores de pensamento (analise, síntese e 

avaliação), diversas habilidades criativas e críticas, de pesquisa, liderança, comunicação, bem 

como, o desenvolvimento de um autoconceito positivo. Para tanto,  
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O objetivo deste tipo de enriquecimento é desenvolver nos alunos habilidades de 

„como fazer‟, de modo a instrumentá-los a investigar problemas reais usando 

metodologias adequadas à área de conhecimento e de interesse dos alunos. Estas 

atividades podem ser realizadas em grupos ou individualmente, de acordo com os 

interesses, habilidades e estilos de aprendizagem de cada aluno envolvido 

(CHAGAS; MAIA-PINTO; PEREIRA, 2007, p. 60-61). 

 

 

Alguns modelos são distintos desse tipo de atividades: treinamento específico para 

a delimitação de temas e organização de roteiros; práticas em técnicas de observação, 

classificação, análise e registro de dados; treinamento para o uso de recursos audiovisuais e 

tecnológicos; experiência em técnicas de debates, argumentação, liderança e gerenciamento. 

As atividades de enriquecimento do tipo III objetivam investigar problemas reais 

através de métodos de pesquisas: produção de conhecimentos originais, solução de problemas 

ou apresentação de um produto, serviço ou performance. Essas atividades visam ao 

desenvolvimento de habilidades de planejamento, gerenciamento do tempo, avaliação e 

habilidades sociais de interação. Possibilitam ao aluno vivenciar o papel de “aprendiz de 

primeira mão” e “produtor de conhecimento” ao experimentar procedimentos e atitudes 

semelhantes aos de um profissional de uma área específica do conhecimento. Variadas  são as 

atividades a serem desenvolvidas: desenvolvimento de projetos coletivos e individuais; 

grupos de pesquisa de estudos específicos; criação de peças teatrais, revistas, livros. As 

autoras (CHAGAS; MAIA-PINTO; PEREIRA, 2007) esclarecem a importância da função 

mediadora do professor nessas atividades. Assinalam, ainda, que as atividades do tipo I, II e 

III não são concebidas de forma linear e podem ser implementadas conforme seu 

desenvolvimento, e mais, uma atividade não constitui pré-requisito para outra. 

 As contribuições de Renzulli (2004), portanto, podem ser implementadas em 

contextos educacionais que atendam à diversidade de seus educandos, proporcionando 

benefícios a todos os alunos. As práticas educacionais que atendam a essa diversidade 

necessitam, segundo Sabatella e Cupertino (2007), fazer uso do enriquecimento do contexto 

de aprendizagem. 

Com efeito, 

 

 

Entre as opções para o enriquecimento dos contextos de aprendizagem, estão a 

diversificação curricular, os contextos enriquecidos e os contextos enriquecidos 

combinados com agrupamentos flexíveis. Todas essas modalidades atingem a 

escola, no que diz respeito a sua prontidão para receber e atender diferentes 
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demandas que levem em conta as diversas características discentes, o nível de 

conhecimento prévio, a capacidade de trabalho e estilos de aprendizagem e 

expressão de cada um (SABATELLA; CUPERTINO, 2007, p. 75). 

 

Nessa perspectiva, características como a presença de contextos instrucionais 

abertos, interativos e autorregulados representam um consenso entre diversos autores. Um 

sistema aberto deve admitir a aprendizagem, considerando seus diferentes ritmos e estilos 

intelectuais; o interativo, precisa reconhecer a importância da mediação professor-aluno e de 

suas interações com atividades de aprendizagem significativas. Por fim, em um contexto 

autorregulado importa fazer uso de metodologias fundamentadas na autonomia desses 

educandos, possibilitando, desse modo, maiores benefícios educacionais. 
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4 METODOLOGIA  

 

 

4.1 NATUREZA DO ESTUDO  

 

 

Nesta investigação foram empregados os pressupostos das abordagens 

quantitativa e qualitativa, por compreendê-las como essenciais para o alcance dos objetivos 

propostos. A literatura especializada tem ressaltado que seu emprego não são excludentes, e 

sim, complementares (ALMEIDA; FREIRE, 2000; DEMO, 1991; MINAYO; SANCHES, 

1993; THIOLLENT, 2007; VIANNA, 2000). Destarte, Stake (1983) enfatiza que os 

pesquisadores quantitativos, realizam discriminações qualitativas, de modo análogo aos 

pesquisadores qualitativos quando delineiam aspectos quantitativos em seus estudos. 

 

  

[...] a relação entre quantitativo e qualitativo, entre objetividade e subjetividade não 

se reduz a um continuum, ela não pode ser pensada como oposição contraditória. 

Pelo contrário, é de se desejar que as relações sociais possam ser analisadas em seus 

aspectos mais “ecológicos” e “concretos” e aprofundadas em seus significados mais 

essenciais. Assim, o estudo quantitativo pode gerar questões para serem 

aprofundadas qualitativamente, e vice-versa (MINAYO; SANCHES, 1993, p. 247). 

 

Do ponto de vista metodológico pode-se afirmar, conforme explicitam esses 

autores, que a investigação quantitativa e qualitativa são de natureza diferentes. A primeira 

possibilita, por exemplo, o fornecimento de dados, indicadores e tendências observáveis que 

podem ser utilizados para classificar e tornar inteligíveis diferentes variáveis. A segunda, por 

permitir aprofundar a complexidade dos fenômenos sociais, investigando-os de forma mais 

intensiva.  

 

Do ponto de vista epistemológico, nenhuma das duas abordagens é mais científica 

do que a outra. De que adianta ao investigador utilizar instrumentos altamente 

sofisticados de mensuração quando estes não se adequam à compreensão de seus 

dados ou não respondem a perguntas fundamentais? [...] Da mesma forma, uma 

abordagem qualitativa em si não garante a compreensão em profundidade 

(MINAYO; SANCHES, 1993, p. 247). 
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Cabe, portanto, ao pesquisador abandonar a crença dicotômica, entre abordagens 

quantitativa e qualitativa, compreendendo seu caráter complementar, empregando as 

diferentes possibilidades que cada uma dessas abordagens proporciona. 

Utilizaremos ainda, os caminhos da pesquisa-ação como alternativa para o 

desenvolvimento de uma proposta de atuação para os professores do AEE.  A pesquisa-ação 

opõe-se às limitações da pesquisa convencional, onde incide o distanciamento entre o sujeito 

e o objeto de pesquisa, evidenciando a necessidade da introdução e a participação efetiva do 

pesquisador na população investigada, com vistas à construção de conhecimento 

(THIOLLENT, 2007). Deste modo, compreende-se a pesquisa-ação como uma estratégia 

metodológica da pesquisa social, na qual, dentre outros aspectos enfatiza-se o predomínio do 

caráter participativo ao estabelecer a interação entre pesquisador e os sujeitos do estudo 

(THIOLLENT, 2007). 

Segundo Barbier (2002, p. 106), a pesquisa-ação "visa à mudança de atitudes, de 

práticas, de situações, de condições de produtos, de discursos [...]". Representa, portanto, uma 

estratégia que aponta para a promoção de mudanças necessárias a prática cotidiana. A 

pesquisa-ação constitui um tipo de abordagem investigativa que não se restringe apenas a 

ação ou participação dos envolvidos. Thiollent (2007, p.24) assevera: “[...] com ela é 

necessário produzir conhecimento, adquirir experiência, contribuir para a discussão ou fazer 

avançar o debate acerca das questões abordadas”. 

É imprescindível destacar a existência de uma variedade de definições de 

pesquisa-ação na literatura especializada, demonstrando que de acordo com o vínculo 

apresentado entre pesquisador e demais atores, obtêm-se uma diferenciação nessa relação 

(IBIAPINA, 2008). Tal investigação está situada nas diretrizes metodológicas da pesquisa-

ação colaborativa, por desenvolver e sistematizar os conhecimentos adquiridos durante a 

intervenção, e, ainda, promover ações que objetivam transformar a prática docente, propondo 

a formação continuada em serviço dos envolvidos. Tais diretrizes configuram uma importante 

estratégia para a investigação e estudo da prática docente: direciona o cotidiano escolar e 

articula a ação pedagógica e a reflexão. 

Convém ressaltar, nesse contexto, a crucial valorização dos saberes teórico-

práticos dos participantes. Rausch e Schlindwein nos advertem: 

 

  

Para que os professores ressignifiquem a sua prática é preciso que a teorizem. E este 

movimento de teorizar a prática não se efetiva somente com treinamentos, palestras, 
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seminários, aulas expositivas, mas muito mais, quando há uma relação dinâmica 

com a prática deste professor a partir de uma reflexão coletiva, auto-reflexão, 

pensamento crítico e criativo, via educação continuada [...] (RAUSCH E 

SCHLINDWEIN, 2001, p. 121). 

 

 

O papel do pesquisador na pesquisa colaborativa contribui para o incremento 

profissional dos professores ao planejar sessões de formação, auxiliar nas situações educativas 

vivenciadas por eles no cotidiano, e ainda, possibilitar a reinterpretação da teoria com base na 

prática. Os professores, por sua vez, cooperam com os pesquisadores ao refletirem acerca de 

suas práticas, compreendendo as circunstâncias intrínsecas e sua função. Consequentemente, 

diante do estabelecimento dessas ações interventivas: “[...] os professores, com o potencial de 

análise, das práticas pedagógicas; e o pesquisador, com o potencial de formador e de 

organizador das etapas formais da pesquisa” (IBIAPINA, 2008, p.20). 

Nessa perspectiva, assume o duplo papel de pesquisador e formador: age  

equilibrando e norteando a pesquisa (amparado no quadro teórico e epistemológico 

selecionado) e; trabalhando no campo da pesquisa e da formação - convivendo com esses dois 

mundos sem necessariamente uni-los. Corroboramos com a autora ao afirmar que 

 

 

[...] a pesquisa colaborativa transforma a academia e a escola, ajudando essas 

instituições a enfrentar o desafio de unir os interesses dos pesquisadores aos dos 

professores no sentido de encontrar os caminhos para mudar as estruturas educativas 

e sociais, o que perpassa pela utilização da pesquisa como uma atividade de 

produção de conhecimentos, mas também como uma instancia de formação para o 

professor (IBIAPINA, 2008, p.51-52). 

 

 

 Segundo Nóvoa (1995), todo processo de formação sugere um projeto de ação e 

transformação das práticas. Compreende, portanto, que a concretização da mudança se  faz 

durante essa trajetória, no empenho pela busca da transformação da escola. 

A preferência por essa metodologia de pesquisa advém da compreensão da 

necessidade de proporcionar não só uma ampla interação entre todos os participantes da 

investigação, mas, igualmente, de permitir que a escola seja um espaço privilegiado para 

formação de professores reflexivos. Assim os princípios e pressupostos da pesquisa-ação 

colaborativa, brevemente expostos nesse trabalho e vivenciados no cotidiano da escola 

investigada, evidenciam os desafios e vantagens de se pesquisar colaborativamente. 
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Delineia-se, a seguir, a metodologia empregada com a intenção de revelar os 

caminhos percorridos, o levantamento dos dados obtidos e a forma como realizamos o 

presente estudo.  

 

 

4.2 PROCEDIMENTOS E CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO  

 

 

Utilizou-se nesse estudo variados aportes procedimentais, empregados conforme 

os objetivos propostos. Desse modo desenvolveu-se essa investigação mediante as seguintes 

etapas: i) realização de uma capacitação de 40 horas/aula para os profissionais da instituição 

escolar; iv) avaliação da formação de professores realizada através de um estudo comparativo 

com dois grupos de cursistas distintos; iii) triagem e caracterização dos alunos com 

indicadores de altas habilidades/superdotação; v) descrição dos  procedimentos adotados pelo 

pesquisador para a identificação e encaminhamento dos alunos com indicadores de altas 

habilidades/superdotação; vi) caracterização dos instrumentais utilizados; vii) análise dos 

dados coletados. 

 

 

4.2.1 Universo  

 

 

Com o intuito de atender aos objetivos anteriormente propostos o estudo abrangeu 

três populações de sujeitos distintos: a primeira constituída por alunos-professores do Curso 

de Aperfeiçoamento Modular em Altas Habilidades/Superdotação e Talentos, ofertado pelo 

Núcleo de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação do Ceará (NAAH/S – CE); a 

segunda  por profissionais da Educação da Escola de Ensino Fundamental e Educação Infantil 

Padre Antônio Monteiro da Cruz, situada na Secretaria Executiva Regional V (SER –V), da 

Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF); e, a terceira por alunos com indicadores de 

altas/habilidades, sinalizados pelos  professores da escola investigada. 
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4.2.2 Amostra 

 

 

Em consonância com a natureza do estudo foram selecionadas três amostras 

distintas. No período inicial da investigação o primeiro grupo constou de 54 alunos-

professores do curso ofertado pelo NAAH/S – CE; o segundo, de 33 profissionais da 

Educação da escola pública investigada e, participantes do Curso de formação continuada em 

serviço (40 h/a): 23 professores, 1 coordenador pedagógico, 1 supervisor, 1 coordenador do 

Programa Mais Educação, 1 diretora, 1 vice-diretora, 1 professora da biblioteca, 1 professora 

de apoio a gestão e 3 monitores Programa Mais Educação; o  terceiro grupo, por  982, 

quantitativo que representava o número de alunos dos professores e monitores  participantes 

do curso de formação de 40h/a, pertencentes às turmas da Educação Infantil e Ensino 

Fundamental, do turno diurno da escola. Ainda nessa fase, os dados passaram a ser tão 

somente relativos aos alunos das turmas da sala de aula comum, indicados por seus 

professores, reduzindo-os para 865 alunos. 

No segundo período foi selecionada uma amostra intencional, composta por 

professores e alunos da instituição escolar onde ocorreu a formação continuada. Ingressaram 

na amostra os professores participantes dessa formação que sinalizaram os alunos com 

indicadores de altas habilidades/superdotação. Desse modo, dos 23 professores participantes 

da formação, 19 praticaram indicações, empregando instrumentais, com o uso de técnicas de 

observação direta - avaliação educacional diagnóstica - o que permitiu a observação de 865 

alunos, distribuídos em 30 turmas. Desses, 64 alunos, apresentaram indicadores de altas 

habilidades/superdotação, conforme os critérios dos instrumentais utilizados.  A amostra 

selecionada foi então composta por 19 professores e 64 alunos. 

 

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS  

 

4.3.1 Alunos  

 

 

O número de alunos variou conforme o gênero, tendo prevalência o sexo feminino 

com o percentual de 53,1%, enquanto os sujeitos do sexo masculino representaram 46,9%.  
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Tabela-1: Frequências absolutas e percentuais dos alunos com indicadores de altas habilidades/superdotação 

conforme o gênero. 

Gênero Frequência Percentual 

Masculino 30 46,9 

Feminino 34 53,1 

Total 64 100,0 

 

 

Quanto à distribuição das indicações por série evidenciou-se a influência da 

discrepância entre o numero de professores da Educação Infantil, no total de três e o de 

professores do Ensino Fundamental I com 16.  A frequência de indicações na Educação 

Infantil foi de cinco alunos, enquanto a do Ensino Fundamental I de 59 alunos.  

 

 

Tabela-2: Distribuição de frequência das indicações de acordo com o nível de ensino e a série escolar 

 

Níveis de Ensino Séries 

 

Frequência de 

indicações 

Educação Infantil Jardim I 2 

Jardim II 3 

 

 

Ensino Fundamental I 

1ª 11 

2ª 12 

3ª 12 

4ª 18 

5ª 6 

Total 7 64 

 

 

Em relação à distribuição de frequência de indicações quanto a série pode-se 

observar o maior numero ocorreu na 4ª série (18). Essa série também apresentou a maior 

frequência de turmas (8). 
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Tabela-3: Distribuição de frequência de turmas por série escolar 

Séries Frequência 

Jd I 1 

Jd II 2 

1 4 

2 7 

3 5 

4 8 

5 3 

TOTAL 30 

 

 

No que se refere a idade, houve uma variação  entre 5 e 13 anos, com média de 

idade de  8,55 e  desvio padrão  de 1,66 e coeficiente de variação 19,4% indicando 

homogeneidade na distribuição da idade. 

 

 

Tabela-4: Distribuição de frequência de alunos por idade 

Idade em anos Frequências 

5 3 

6 5 

7 9 

8 11 

9 15 

10 18 

11 1 

12 1 

13 1 

Total 64 

 
 

 

4.3.2 Professores-alunos do curso de formação continuada em serviço (40 h/a) 

 

 

Em relação ao gênero, a distribuição dos sujeitos foi desigual, sobressaindo o 

gênero feminino, correspondendo ao percentual de 81,8%. No que se refere a idade, houve 
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uma variação considerável, entre 19 e 60 anos, com média de 40,88 e  desvio padrão  de 

10,15. 

 

 

Tabela-5: Distribuição de frequência dos cursistas conforme o gênero 

Gênero Frequências Percentuais 

Feminino 27 81,8 

Masculino 6 18,2 

Total 33 100,0 

 

 

 

Quanto à formação acadêmica dos cursistas foram assim distribuídos: 

Administração de Empresas (1), Geografia(1),  História(1),  Letras(3),  Pedagogia(24). A 

maioria dos participantes possuía, portanto, formação na área da Educação, sendo o curso de 

Pedagogia com maior incidência, representando 72,7 dos sujeitos. A distribuição conforme o 

grau de escolarização evidenciou que 51,4% dos sujeitos possuíam Pós-graduação (lato 

sensu), todos com especialização na área da Educação; somente um sujeito possuía Pós-

graduação (stricto sensu) com mestrado em Linguística.  

 

 

 

Tabela-6: Distribuição de frequência dos cursistas conforme o grau de escolarização. 

Grau de escolarização  Frequências 

Nível médio 3 

Graduação 30 

Pós-graduação (Especialização) 17 

Pós-graduação (Mestrado) 1 
 

 

 

 

Com respeito ao tempo de exercício no magistério a média foi de 14,82, com 

desvio padrão de 8,38. Apresentou-se uma variação considerável, entre 0 e 38 anos. 
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Tabela-7: Distribuição de frequência dos cursistas conforme o tempo de magistério em anos. 

Tempo em anos  Frequências 

 0-5 5 

 6-10 4 

 11-15 9 

 16-20 11 

 Acima de 21  4 

 Total  33 

 

 

 

Percebe-se dessa maneira, que os profissionais participantes dessa formação 

apresentaram uma experiência significativa no exercício do magistério. Pode-se inferir que tal 

característica influenciou positivamente os resultados obtidos.   

 

 

4.3.3 Professores-alunos do curso de formação do NAAH/S - Ceará  

 

 

Em relação ao gênero, o sexo feminino correspondeu a 100,0% dos cursistas. A 

idade variou de 26 e 55 anos, com média de idade de  40,75,  desvio padrão  7,62 e 

coeficiente de variação 18,7% indicando homogeneidade na distribuição da idade. 

Quanto a formação acadêmica dos cursistas foram assim distribuídos: Biologia (3), Direito 

(1), Filosofia(2),  Letras(7),  Pedagogia(37). A maioria dos participantes detinha, portanto, 

formação na área da Educação, sendo o curso de Pedagogia com maior prevalência, com o 

percentual de 68,6. A distribuição conforme o grau de escolarização evidenciou que 85,2% 

dos sujeitos possuíam Pós-graduação (lato sensu), a maioria com especialização na área da 

Educação. Dos 46 sujeitos com especialização, somente quatro apresentavam formação em 

outra área: Administração (1), Gestão Ambiental (2) e Processo Civil (1). Nenhum possuía 

Pós-graduação (stricto sensu).  
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Tabela-8: Distribuição de frequência dos cursistas conforme o grau de escolarização 

Grau de escolarização  Frequências Percentuais  

Nível médio   4 7,4 

Graduação 50 92,6 

Pós-graduação (Especialização) 46 85,2 

Pós-graduação (Mestrado) 0 0 

 

 

Quanto ao tempo de exercício no magistério a média foi de 11,28, com desvio 

padrão de 8,01. Apresentou-se uma variação considerável, entre 0 e 35 anos.   

 

Tabela-9: Distribuição de frequência dos cursistas conforme o tempo de magistério em anos 

 

Tempo em anos  Frequências 

 0-5 14 

 6-10 15 

 11-15 13 

 16-20 6 

 Acima de 21  6 

 Total  54 

 

 

 

Observou-se, desse modo, que apesar dos profissionais participantes dessa 

formação apresentaram uma experiência significativa no exercício do magistério. Em relação 

aos alunos do curso de 40 h/a apresentaram média inferior. 

 

  

4.4 COLETA DE DADOS  

 

 

A coleta de dados relativa ao estudo comparativo entre as formações continuadas 

na área de altas habilidades/superdotação ocorreu em locais e momentos distintos: no 

primeiro momento (ANEXO A) aplicou-se
12

 uma escala de opinião para investigação do 

conceito de altas habilidades/superdotação (LAGE et al., 1999; LAGE et al., 2000; VIANA, 

                                                           
12

 Para concretização desse momento obtivemos autorização prévia da coordenadora do curso e das professoras 

das turmas. Depois de elucidadas a importância do estudo, todos os participantes se dispuseram a responder a 

escala, assinando individualmente uma autorização para o uso dos dados. A escala foi então aplicada em um 

período da aula concedido pelas professoras.  
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2003), no final do semestre de 2009 em três turmas do Curso de Aperfeiçoamento Modular 

em Altas Habilidades/Superdotação e Talentos ofertado NAAH/S – CE, que concluíram dois, 

dos três semestres do curso, perfazendo uma carga horária de 120 h/a. A referida escala foi 

posteriormente aplicada a um grupo de profissionais da educação de uma escola, que 

concluíram uma proposta alternativa de formação continuada em serviço (40h/a) sobre o 

mesmo tema. 

No segundo momento do estudo (ANEXO B), os professores da escola, 

participantes da capacitação, foram orientados a utilizarem técnicas de observação direta com 

uso de dois instrumentais: uma lista de indicadores de altas habilidades/superdotação (LAGE 

et al., 1999; LAGE et al., 2000; VIANA, 2005); e, uma grelha de itens para observação de 

características e comportamentos do aluno em sala de aula (GUENTHER, 2000), para o 

reconhecimento de alunos com indicadores de altas habilidades/superdotação (ANEXO C). 

Após um período que variou de 15 a 30 dias a maioria dos instrumentais foi entregues a 

pesquisadora. 

A proposta alternativa de formação continuada em serviço (40h/a, APÊNDICE A) 

foi coordenado pela orientadora desse estudo e obteve apoio do Departamento de 

Fundamentos da Educação da Universidade Federal do Ceará. O quadro docente que 

ministrou o curso foi composto por cinco professores, todos com experiência no magistério e 

formação específica sobre o tema. Dentre eles uma professora doutoranda e duas professoras 

mestrandas do Programa de Pós-Graduação em Educação Brasileira da FACED da UFC,  uma  

professora aposentada da FACED da UFC e  uma  professora do NAAH/S- CE; vale dizer que 

todas atuaram de forma voluntária no projeto. No que se refere aos recursos materiais 

necessários à execução do curso, foram disponibilizados pela escola. Desse modo, todos os 

participantes receberam apostilas, assim como materiais necessários a execução das atividades 

planejadas. Cumpre destacar, portanto, a relevância da colaboração da gestão escolar e de 

todos os participantes para a efetivação dos objetivos propostos. 

O conteúdo ministrado (APÊNDICE B) durante o curso utilizou como referencial 

teórico uma coletânea de artigos (APÊNDICE C) do conjunto de quatro volumes de livros 

didático-pedagógicos organizados pela Secretaria de Educação Especial do Ministério da 

Educação – SEESP, elaborados por especialistas da área. Esses artigos encontram-se 

disponíveis em meio eletrônico e possuem informações acerca das práticas de atendimento ao 

aluno com altas habilidades/superdotação, orientações para o professor e à família. Foram 

utilizados, ainda, outros artigos selecionados pelos professores responsáveis pela capacitação. 
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Cumpre mencionar, que a seleção do programa do curso foi igualmente auxiliada 

pela experiência da pesquisadora desse estudo, que atua como professora do Atendimento 

Educacional Especializado em uma escola do município de Fortaleza-Ceará, e ainda como 

professora-aluna do Curso de Aperfeiçoamento Modular em Altas Habilidades/Superdotação 

e Talentos desenvolvido no Núcleo de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação do 

Ceará (NAAH/S – CE). Buscou-se dessa maneira, avaliar a organização curricular do curso: 

analisar quais os aspectos principais a serem abordados em uma capacitação intensiva e 

compacta em termos de conteúdos. Pretendeu-se, por conseguinte, destacar aspectos alusivos 

às tradicionais inclinações dos indivíduos em suas percepções do fenômeno das altas 

habilidades/superdotação conforme literatura especializada. 

A capacitação ocorreu em oito encontros com 4 h/a cada na sala de informática e 

no pátio da escola (APÊNDICE D). O restante da carga horária foi computado com as 

atividades práticas de observação na sala de aula, com o uso dos instrumentais para 

identificação dos alunos com indicadores de altas habilidades/superdotação. Os profissionais 

envolvidos se dispuseram a vir à escola aos sábados. Entretanto, alguns estudos foram 

realizados durante a semana - sem prejuízo a carga horária dos alunos da escola - sendo o 

grupo de participantes dividido em dois. Dessa maneira nesses dias parte dos alunos 

assistiram às aulas ministradas por outros profissionais da escola - professora de apoio a 

gestão, professora da biblioteca, coordenador pedagógico e demais professores que não 

estavam participando da formação naquele turno – que gentilmente se dispuseram a colaborar. 

Vale ressaltar que organização e execução do cronograma do curso constituiu-se 

em uma árdua tarefa, uma vez que os alunos não poderiam ter a carga horária de aula 

reduzida, e, ao mesmo tempo não poder-se-ia exigir que os professores  comparecessem a 

escola durante todos os sábados nos meses de janeiro e fevereiro. Transpostas tais 

dificuldades verificou-se durante todos os encontros a participação ativa dos profissionais 

envolvidos. 

Cumpre ainda referir, que os participantes foram consultados individualmente e 

incentivados pela pesquisadora - professora do AEE dessa instituição escolar - a participarem 

dessa formação. Esclarecidos os objetivos do estudo autorizaram a utilização de fotos e dados 

obtidos nos instrumentais para fins científicos, conforme normas éticas. Somente duas 

professoras da instituição escolar optaram por não participar do curso, por motivos pessoais. 

Nesse contexto, a formação continuada em serviço objetivou fornecer ao professor 

da sala de aula comum, subsídios teóricos práticos necessários ao processo de identificação 
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dos alunos com características de altas habilidades/ superdotação, para o posterior 

encaminhamento ao Atendimento Educacional Especializado. 

Além de verificar as percepções dos sujeitos investigados, objetivou-se constatar a 

eficácia de suas observações na identificação de alunos com indicadores de altas 

habilidades/superdotação - por meio de técnicas de observação direta. O uso dessas técnicas 

compõe, conforme destaca Viana (2005), uma modalidade de avaliação educacional 

diagnóstica, realizada pelo professor, em sala de aula, com observações relativamente 

estruturadas, com a ajuda de um roteiro. Entretanto, a autora enfatiza que a eficácia desse 

procedimento, encontra-se relacionada ao domínio conceitual do observador (ALENCAR, 

2007; GUENTHER, 2000 VIRGOLIM, 2007; LAGE et al. 1999; LAGE et al. 2000; VIANA, 

2005).Vale ressaltar, que o instrumental elaborado por Guenther (2000) possui, ainda, 

instruções básicas, e adverte que para se obter indicações mais fidedignas, a observação deve 

ocorrer no último mês do ano letivo. Daí termos antecipado o trabalho de campo, uma vez que 

o ano letivo de 2010 da escola selecionada se estenderá até Março de 2011, devido ao atraso 

do início das aulas no corrente ano, o que comprometeria o período necessário à execução 

desse projeto. A seguir descreveremos os três instrumentais empregados separadamente. 

 

 

4.5 INSTRUMENTAIS  

 

 

Escala de opinião para investigação do conceito de altas habilidades/superdotação  

 

 

A escala foi constituída de duas partes: a primeira, com informações relativas a 

caracterização da população sob estudo; a segunda, uma escala de opinião (LAGE et al., 

1996; LAGE et al., 1999; VIANA, 2003) – desenvolvida por pesquisadores da UFC - 

composta por trinta itens (ANEXO A), envolvendo assertivas referentes as concepções de 

altas habilidades/ superdotação obtidas na literatura especializada. Cada item foi medido 

através de uma escala de intervalos aparentemente iguais (Escala de Likert), com três 

categorias de medida. 

Os sujeitos da pesquisa deveriam expressar seu julgamento, quanto a estas 

afirmações, assinalando (1) para indicar discordância, (2) concordância em parte e (3)  

concordância. Tais itens são alusivos a manifestações comportamentais associadas a crianças 
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com altas habilidades/ superdotação. As sentenças referem-se às capacidades diversificadas de 

adaptação ao meio circundante, as habilidades relativas à cognição e à aprendizagem, 

distribuídos aleatoriamente, conforme explicita Viana: 

 

 

A natureza diversificada dos itens da escala é derivada precisamente de uma 

compreensão ampla do conceito de altas habilidades, ao invés da acepção 

unidimensional limitada a aptidões cognitivas. Com efeito, as sentenças referem 

capacidades diversificadas de adaptação ao ambiente, sem contudo prescindir das 

habilidades relativas à cognição e à aprendizagem, elementos comuns às variadas 

concepções de aptidão superior (VIANA, 2003, p. 130). 

 

A análise semântica do instrumento referendadas nos estudos de Viana (2003) 

confirmou o seu conceito de natureza muldimensional, conforme pode ser observado no 

quadro 4, apresentando os itens pertencentes às categorias: cognição (C), aprendizagem (A), 

motivação (M), expressões/criatividade (E/C) e afetividade/ interpessoal (A/I). As assertivas 

da escala foram redigidas de modo a garantir sua clareza e objetividade, o que permitiu sua 

aplicação em um curto período de tempo. Por fim a análise métrica da escala (LAGE et al., 

1996; LAGE et al., 1999; VIANA, 2003) evidenciou o instrumento como potencialmente 

capaz de investigar o conceito de altas habilidades/superdotação,  junto aos professores do 

Ensino Fundamental I. 

 
 

Quadro-4 – Categorias avaliadas na escala e itens correspondentes 

CATEGORIA QUESTÕES 

Cognição (C) q1 + q6 + q13 + q20 + q24 

Aprendizagem (A) q2 + q7 + q10 + q22 + q23 + q28 + q30 

Motivação (M) q4 + q11 + q14 + q16 + q18 + q26 + q29 

Expressões/ Criatividade (E/C) q3 + q8 + q17 + q19 + q25 + q27 

Afetividade/ Interpessoal (A/I) q5 + q9 + q12 + q15 + q21 

Fonte: VIANA, 2003. 
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Lista de indicadores de altas habilidades/superdotação da UFC  

 

 

O instrumental desenvolvido por pesquisadores da UFC (LAGE et al., 1999; 

LAGE et al., 2000) (ANEXO B) foi estruturado com o objetivo de orientar a observação dos 

professores em sala de aula. Possui 40 itens - distribuídos de forma aleatória em sentenças 

descritivas - com as características alusivas aos indivíduos com altas habilidades/ 

superdotação, conforme a perspectiva multidimensional do conceito encontrados na literatura 

especializada. O quadro 5 ilustra a classificação desses itens em 5 categorias: cognição (C), 

aprendizagem (A), motivação (M), expressões/criatividade (E/C) e afetividade/ interpessoal 

(A/I).  

 

 

Quadro-5: Categorias da grelha de observação da UFC e itens correspondentes 

Categoria Questões 

 

Afetividade/ Interpessoal (A/I) q11, q12, q13, q14,  q18, q28, q35, q40 

Aprendizagem (A) q7, q17, q21, q22,  q24, q25, q31, q34 

Cognição (C)  q2, q4, q5, q8, q23, q26,  q29, q30 

Expressões/ Criatividade (E/C) q1, q3 ,q9, q16, q19, q27, q33, q39 

Motivação (M) q6, q10, q15, q20, q32, q36, q37, q38  

Fonte: LAGE et al.; LAGE et al., 2000.   

 

 

A análise métrica da lista apresentou coeficiente de consistência interna igual a 

0,94 (α de Cronbach), erro padrão da medida 2,5 (correspondendo a 6,3% da amplitude dos 

resultados na escala) e coeficiente de sensibilidade igual a 3,74 (VIANA, 2005). Sendo, 

portanto, avaliado  como instrumento  potencialmente apto para a identificação de alunos com 

altas habilidades/superdotação. Os professores são orientados a observarem a turma e 

escolherem os alunos que apresentem indicadores de altas habilidades/superdotação, 

expressando suas observações, assinalando somente os itens correspondentes as 

características desse indivíduo.   
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Lista Itens para Observação em Sala de Aula do CEDET 

  

 

O instrumental denominado Lista Itens para Observação em Sala de Aula 

(ANEXO C) idealizado por Guenther foi desenvolvido no Centro para o Desenvolvimento de 

Potencial e Talento (CEDET)13, composto por 26 indicadores
14

 - distribuídos de modo 

aleatório - advindos das concepções de dotação e talento adotados por essa autora. 

(GUENTHER, 2000, p.175-177). Por oportuno elucida-se que os profissionais do  CEDET,  

do mesmo modo que ocorre outras cidades do Brasil,  optam  pela utilização do  termo talento 

e não altas habilidades/superdotação, todavia compreende-se  nesse estudo como 

nomenclaturas equivalentes. 

O instrumental objetiva investigar a percepção de diferentes características dos 

alunos pelo professor, possibilitando a identificação de altas habilidades/superdotação. Tais 

características são alusivas: a capacidade e inteligência geral; talento verbal; capacidade de 

pensamento abstrato; criatividade acentuada e/ou talento artística; talento psicossocial e 

psicomotor. Conforme demonstra o quadro 6: 

 

 

Quadro-6: Áreas de talentos da lista de observação do CEDET e itens correspondentes 

Áreas de talentos Itens 

Capacidade e inteligência geral  4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 21, 22 e 25 

Talento verbal  1, 5, 7, 18, 22 

Capacidade de pensamento abstrato (talento  

científico-matemático)  

2, 9, 11, 18, 22 

Criatividade acentuada e/ou habilidade artística  3, 8, 10, 13, 17, 25 

Talento psicossocial  4, 7, 14, 15, 16, 19, 26 

Talento psicomotor  4, 23 e 24 

Fonte: GUENTHER, 2000, p. 181-182.   
 

 

 

 

                                                           
13

O  Centro para o Desenvolvimento  de Potencial e Talento (CEDET), localizado na cidade de Lavras, no estado 

de Minas Gerais foi  idealizado pela pesquisadora Zenita Guenther  e  criado pela Lei Municipal de 4 de junho de 

1993, como órgão da Prefeitura Municipal de Lavras, vinculado a Secretaria Municipal de Educação. 

Posteriormente foi incorporado a Pró-reitoria de Extensão da Universidade Federal de Lavras. O centro recebe 

também o apoio da Associação de Pais e Amigos para Apoio ao Talento (ASPAT), entidade de direito civil e 

utilidade pública que objetiva  garantir a estrutura logística e material para os CEDETs.
  

14 
Cumpre mencionar que na aplicação do instrumental no presente estudo excluiu-se o item 26, relacionado a 

habilidade psicossocial, assim descrito: “capazes de liderar e passar energia própria para animar o grupo” 

(GUENTHER, 2000, p.176). Optando-se assim, pela utilização desse instrumental com 25 itens. Ressalta-se que 

essa escolha foi adotada pelo NAAH/S- CE que em seu processo de identificação também faz uso desse recurso. 
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Para a interpretação da ficha de itens para observação em sala de aula adotou-se 

os critérios pré-estabelecidos pela autora. Assim consideraram-se alunos com sinais de 

talentos em determinadas áreas os que foram citados conforme o exposto no quadro 7:  

 

 

Quadro-7: Critérios para a interpretação da Ficha de Itens para Observação em Sala de Aula do CEDET. 

Áreas de talentos Número de indicações necessárias em cada 

área  

 

Capacidade e inteligência geral  

6 vezes ou mais nos itens 4, 6, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 

21, 22, 25;   

ou 4 vezes nos itens 9, 11, 13, 17, 18, 22, 25. 

 

Talento verbal  3 vezes ou mais nos itens 1, 5, 7, 18, 22. 

Capacidade de pensamento abstrato (talento  

científico-matemático)  

3 vezes ou mais nos itens 2, 9, 11, 18, 22. 

Criatividade acentuada e/ou talento artístico  4 vezes ou mais nos itens 3, 8, 10, 13, 17, 25;  

ou 3, incluindo os itens 3 e 13. 

Talento psicossocial  4 vezes ou mais nos itens 4, 7, 14, 15, 16, 19, 26; 

Quando for indicado nos itens 4, 7, 14, 15, 16 e 26, 

indica talento psicossocial com liderança. 

Talento psicomotor   Presença nos itens 4, 23 e 24. 

Fonte: GUENTHER, 2000.  

 

 

Vale ressaltar, que a Ficha de Itens para Observação em Sala de Aula tem sido utilizada 

em diferentes instituições no Brasil voltadas ao atendimento dos alunos com altas habilidades/ 

superdotação, e, ainda, por diversos pesquisadores da área. As experiências exitosas do CEDET de 

Lavras contribuíram para a implementação de outros CEDET „s localizados nos estados de Tocantins, 

Espírito Santo e São Paulo.  
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5 ANÁLISE DOS DADOS  

 

 

Cumpre mencionar que os instrumentais empregados nesse estudo, já haviam sido 

anteriormente elaborados e validados (GUENTHER, 2000; LAGE et al. 1999; LAGE et al. 

2000; VIANA, 2003, 2005). Dessa feita, evidenciaram-se nessa investigação aspectos 

relativos à descrição e avaliação dos dados que se referem aos sujeitos da pesquisa. 

Os dados obtidos permitiram a elaboração de matrizes de respostas fornecidas aos 

itens das escalas pelos sujeitos, e, com o apoio do software SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences), versão 13.0 para Windows, foi realizado o tratamento desses dados 

quantitativos. 

 

 

5.1 ESTUDO COMPARATIVO ENTRE OS CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA 

  

Construída a planilha de dados: 

1. Transformou-se a escala de medidas dos itens da escala de opinião para os 

seguintes valores: 

 

 1- discordo        0  

 2- concordo em parte       1 

 3- concordo         2 

 

2. Calculou-se o escore de cada sujeito na escala de opinião somando-se os 

valores atribuídos a cada um dos 30 itens; o escore de cada sujeito podendo variar no 

intervalo [0 ; 60], em seguida os escores observados foram transformados para notas na escala 

[0 ; 10]; 

3. Calcularam-se os indicadores de qualidade da escala: coeficiente de precisão (α 

de Cronbach), erro padrão da medida, coeficiente de sensibilidade (γ
2
) e realizou-se o teste  

T
2
 de Hotelling, a fim de verificar a ocorrência ou não de “efeito de halo”, no conjunto das 

respostas aos itens da escala; 

4. Verificou-se a normalidade na distribuição do escore na amostra, realizando-se 

o teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov; 
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5. As comparações entre as diversas médias obtidas nos dois grupos foram 

realizadas com o teste “t” de Student e o teste não paramétrico de Wilcoxon. 

 

 

Análise métrica da escala de opinião 

 

 

A escala apresentou nota média 6,9, mediana 7,1, desvio padrão 1,26 e coeficiente 

de variação 18,2% (indicando homogeneidade na distribuição das notas). O teste de 

normalidade de Kolmogorov-Smirnov estabeleceu que a distribuição do escore na amostra 

não é normal. O coeficiente de assimetria -0,67 mostrou uma pequena concentração dos 

escores acima da media. O teste T
2
 de Hotelling apresentou  F= 17,68, significativo para p< 

0,01, logo  não ocorreu  “efeito de halo”  no conjunto das respostas. Observou-se: 

1 - Coeficiente de precisão alfa de Cronbach α = 0,84; 

2 - Erro padrão da medida 3,00 correspondendo a 5% da amplitude da escala do 

escore. Coeficiente de sensibilidade γ
2
 = 5,17 correspondendo à probabilidade 0,989 da 

medida produzida pelo instrumento fornecer escore com erro menor que o erro padrão da 

medida; 

3 - Média dos itens de 0,67 a 1,77. Com 27 itens com média maior que 1 (ponto 

médio da escala de escore dos itens); 

4- O coeficiente de discriminação dos itens variou de 0,09 a 0,66, somente  4 itens 

apresentaram coeficiente de discriminação positivo menor que 0,20 (q5, q6,q13,q18,), a 

eliminação destes itens não implicaria em mudança no valor do coeficiente de  precisão que 

permaneceria igual a 0,84. 

Segundo estes indicadores métricos, a escala de opinião foi adequada para a 

mensuração desejada, apresentando na amostra boa precisão, erro padrão da medida baixo, 

alta sensibilidade e itens discriminando bem os respondentes. 

Os alunos do curso de 40 horas apresentaram na escala de opinião média 

significativamente superior aos do curso do NAAH/S - CE (t = - 3,226, significativo para p< 

0,01), conforme demonstram as tabelas 10 e 11 com a comparação entre os dois grupos. Nas 

categorias medidas pelos itens da escala de opinião somente na relativa à criatividade não 

houve diferença significativa (t= -1,760; p = 0,10); nas categorias cognição motivação e 

interpessoal a diferença maior da média para o grupo de 40 horas apresentou nível de 
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significância p < 0,05 e para a categoria  aprendizagem a diferença a favor do grupo de 40 

horas demonstrou significância p < 0,01.  

 

 

Tabela-10: Média das notas no total da escala de opinião e nas categorias medidas 

 

Notas de acordo com as 

categorias. Escala [0,10] 

  

Alunos do Curso 

NAAH/S 

Alunos do Curso 

de 40 h/a 

Média 
Desvio 

padrão 
Média 

Desvio 

padrão 

Afetividade/ Interpessoal 5,037 1,7371 5,939 1,9355 

Aprendizagem 6,892 1,8206 8,117 1,5342 

Cognição 6,389 1,6416 7,091 1,5485 

Expressão/ Criatividade 7,454 1,8273 8,081 1,4655 

Motivação 7,381 1,3524 7,965 1,2642 

Nota no total da escala de opinião 6,725 1,3016 7,540 1,0350 

Total de sujeitos 54 33 

 

 

  

Tabela-11: Comparações entre as médias dos dois grupos: Teste Levene de igualdade de variâncias e Teste “t” 

de Student de igualdade de médias
15

. 

 

Notas de acordo com as categorias. 

Escala [0; 10] 

Teste Levene 

de igualdade 

de variâncias 

Teste “t” de Student de 

igualdade de médias 

F Sig. T gl Sig.(bicaudal) 

Cognição  0,148 0,701 -2,005 70,869 0,049 

Aprendizagem  1,017 0,316 -3,364 76,546 0,001 

Motivação 0,559 0,457 -2,037 71,342 0,045 

Expressão/ Criatividade 0,841 0,362 -1,760 78,763 0,082 

Afetividade/ Interpersoal  0,131 0,718 -2,192 62,163 0,032 

Nota no total da escala de opinião 1,509 0,223 -3,226 79,121 0,002 

 

 

 

O gráfico 1 expõe igualmente os dados acerca da comparação das médias entre os 

dois grupos na escala de opinião. Demonstrando graficamente que os alunos do curso de 40 

horas apresentaram na escala de opinião média significativamente superior aos do curso do 

NAAH/S – CE nas categorias mencionados no instrumental, excetuando-se a relativa a 

                                                           
15

 Igualdade das variâncias não assumida. 
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expressão/criatividade, que embora tenham apresentado maior média, a diferença não foi 

significativa.   

 

 

 
Gráfico-1: comparação das médias das notas no total da escala de opinião e nas categorias medidas 

 

 

No que se refere ao comparativo das características entre os grupos dos cursos de 

formação continuada observou-se: a idade dos sujeitos distribuiu-se com valores entre 19 e 65 

anos, com idade média de 40 anos e coeficiente de variação 21,1% indicando homogeneidade 

na distribuição das idades. Não se observou diferença significativa entre as médias de idade 

dos dois grupos (F = 0,003; p = 0,997). Os sujeitos do sexo feminino representaram 93,1% do 

grupo. Destaca-se que na capacitação oferecido pelo NAAH/S- CE não havia sujeitos do sexo 

masculino matriculados em nenhuma das três turmas desse curso. 

Já quanto à formação acadêmica 92% possuíam nível superior, sendo que a 

maioria, 67,8% de graduados em Pedagogia. Destes 72,4% possuíam curso de especialização 

na área de educação. O tempo de atuação no magistério, em média, foi de 12,6 anos com 

coeficiente de variação 65,7%, indicando heterogeneidade na distribuição desta variável. Não 

se observou diferença significativa entre as médias do tempo de atuação nos dois grupos (F = 

2,76; p = 0,07). 
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5.2 ESTUDO COMPARATIVO ENTRE INSTRUMENTAIS APLICADOS  

 

 

Para avaliação do segundo momento do estudo realizou-se igualmente o 

tratamento e análise dos dados com o apoio do SPSS 13.0 para Windows. Para tanto seguimos 

as seguintes etapas:  

1. Agruparam-se os itens da escala do CEDET - conforme análise semântica dos itens - em 

função das categorias pré-estabelecidas pelo instrumental da UFC (LAGE et al. 1999; 

LAGE et al. 2000; VIANA, 2005): Afetividade/ Interpessoal (A/I); Aprendizagem (A); 

Cognição (C); Expressões/ Criatividade (E/C); e, Motivação (M); 

2. Para facilitar a análise e interpretação dos dados transformaram-se as escalas de medidas 

dos itens dos instrumentais do CEDET e da UFC em variáveis dicotomizadas: não = 0 e 

sim = 1. Escorizando cada sujeito conforme a presença das características de cada uma 

das categorias; 

3. Estabeleceu-se o número mínimo de itens que o sujeito deveria apresentar em cada 

categoria, conforme demonstram os quadros 8 e 9; 

4. Compararam-se as categorias correspondentes obtidas nos instrumentais da UFC e 

CEDET. Analisaram-se as duplas obtidas usando o teste não paramétrico de Wilcoxon 

com o teste exato, a fim de verificar a presença ou não de diferença significativa com os 

resultados obtidos. 

 

 

Quadro-8: Categorias da grelha de observação da UFC e itens correspondentes 

Categoria Questões 

 

Número de itens 

necessários  

Afetividade/ Interpessoal (A/I) q11, q12, q13, q14,  q18, q28, 

q35, q40 

 

 

 

 

4 itens ou mais 

Aprendizagem (A) q7, q17, q21, q22,  q24, q25, 

q31, q34 

Cognição (C)  q2, q4, q5, q8, q23, q26,  q29, 

q30 

Expressões/ Criatividade (E/C) q1, q3 ,q9, q16, q19, q27, q33, 

q39 

Motivação (M) q6, q10, q15, q20, q32, q36, 

q37, q38  
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Quadro-9: Categorias da grelha de observação do CEDET e itens correspondentes  

Categoria Questões Número de itens 

necessários  

Afetividade/ Interpessoal (A/I) q8, q12, q14,  q15, q19, q20 3 itens ou mais  

Aprendizagem (A) q9,q17, q25,q1 2 itens ou mais 

Cognição (C)  q2, q18, q22, q6 2 itens ou mais 

Expressões/ Criatividade (E/C) q3, q5, q13, q21, q23, q24 3 itens ou mais 

Motivação (M) q4, q7, q10, q11, q16  3 itens ou mais 

 

 

 

Na comparação dois a dois foram tomadas as categorias correspondentes e 

escorizados os resultados obtidos nos instrumentais da UFC e CEDET. Compararam-se as 

duplas obtidas utilizando o teste não paramétrico de Wilcoxon com o teste exato; constatou-se 

que nas categorias Afetividade/ Interpessoal (A/I), Aprendizagem (A), Motivação (M)  e 

Cognição (C) não houve diferença significativa com os resultados obtidos nas escalas (p > 

0,05) e, na categoria Expressões/ Criatividade (E/C) o resultado difere significativamente, 

conforme ilustram a tabela 12 e o gráfico 2. Pode-se inferir que as quatro categorias medem 

da mesma forma os itens, constituem assim, formas paralelas, no conjunto de itens das duas 

escalas.  

 

 

Tabela-12: Comparação entre as categorias nos dois testes
16 

 Afetividade/ 

Interpessoal-  

CEDET/ UFC 

 

Aprendizagem- 

CEDET/ UFC 

 

 

Cognição-  

CEDET/ 

UFC 

 

Expressão/ 

Criatividade- 

CEDET/ 

UFC  

Motivação – 

CEDET/ 

UFC  

 

Z -1,265 -1,000 -1,000 -3,000 -2,000 

Significância 

(teste exato 

(bicaudal) 

0,344 1,000 1,000 0,004 0,125 

Significância 

(teste exato 

(unicaudal) 

0,172 

 

0,500 

 

0,500 

 

0,002 

 

0,063 

 

 

 

                                                           
16

 Teste de Wilcoxon (com teste exato de Fisher). 
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Importa referir que no estudo comparativo entre os instrumentais, as indicações 

assinaladas no instrumental do CEDET, na categoria expressão/criatividade, diferiram 

significativamente dos dados obtidos com o instrumental da UFC. Assim dos 20 alunos que 

obtiveram coincidência nas indicações dos professores, somente oito foram citados pelo 

instrumental CEDET nessa categoria, em contraste com o instrumental da UFC que indicou 

17 alunos, conforme ilustra o gráfico dois. O número reduzido de indicações do instrumental 

do CEDET contradizem de certo modo os resultados obtidos na escala de opinião aplicada 

com esses professores, uma vez que essa categoria apresentou a segunda maior média.  

 

 

Gráfico-2: comparação das frequências de indicações de acordo com as categorias dos instrumentais UFC e 

CEDET 

 

 

 

 

Considerando os dados obtidos nos instrumentais de acordo com os critérios pré-

estabelecidos em cada um deles, pode-se observar que o instrumental do CEDET – na 

população em estudo - discriminou um número reduzido de indivíduos com aptidões 

relacionadas à criatividade e/ou talento artístico, talento psicossocial e talento psicomotor, 

conforme demonstra o gráfico 3. Pode-se inferir que tais resultados sejam em decorrência das 

práticas pedagógicas adotadas, que em geral privilegiam o desenvolvimento - e 

consequentemente as observações - de aptidões relativas ao talento acadêmico.  
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Gráfico-3: frequência do total de indicações do instrumental CEDET de acordo com seus critérios para 

observação de talentos.  

 
 

 

 

Conclui-se dessa forma, que na população em estudo, o instrumental da UFC 

discriminou de modo mais equitativo, os indicadores de altas habilidades/superdotação -

exceto a categoria concernente aos aspectos sócio afetivos - quando comparados aos 

resultados apresentados no instrumental do CEDET,como mostra o gráfico 4. 

 

 

Gráfico-4: frequência do total de indicações do instrumental UFC de acordo com suas categorias 
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No que se refere ao comparativo das características entre os sujeitos indicados nos 

instrumentais empregados observou-se a distribuição das indicações quanto ao gênero 

evidenciou a influencia do instrumental empregado, conforme exibe o gráfico 5. 

Houve maior prevalência de indicações de alunos do sexo feminino no 

instrumental do CEDET com 55,9%, enquanto no instrumental da UFC ocorreu o inverso, 

com 56% das indicações de alunos do sexo masculino. Convém lembrar que o instrumental 

do CEDET em seu enunciado solicita a indicação de ambos os sexos. Já no instrumental da 

UFC não há menção quanto à distribuição de gênero de alunos com indicadores de altas 

habilidades. 

Assim, pode-se inferir que a estratégia de sugerir no próprio instrumental a 

indicação de alunos de ambos os sexos, torna-se favorável a superação de possíveis vieses 

nesse processo, notadamente a presença de preconceitos relacionados à percepção de 

prevalência do fenômeno das altas habilidades/superdotação em indivíduos do sexo 

masculino. Contudo, o emprego dos dois instrumentais possibilitou para além da coincidência 

na identificação a ocorrência de indicações equitativas quanto ao gênero, conforme elucida a 

literatura especializada. 

 
 
 

Gráfico-5: comparação do percentual de indicações de acordo com gênero e emprego dos instrumentais. 

 

 

 

 

No que se refere à faixa etária de alunos indicados não se observou diferenças 

significativas nos diferentes instrumentais empregados. É o que evidencia a tabela 13:  
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Tabela-13: Distribuição de dados de acordo com o instrumental empregado – frequência de indicações por 

gênero e média das idades. 

Instrumental Total de 

sujeitos  

Média das 

idades 

Frequência por gênero 

Masculino Feminino 

CEDET 59 8,56 26 33 

UFC  25 8,64 14 11 

CEDET e UFC  20 8,70 10 10 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

No decorrer dessa investigação observou-se conforme a revisão de literatura 

especializada, que a despeito das propostas da Educação Inclusiva para os alunos com altas 

habilidades/superdotação estarem garantidas em leis, decretos, portarias, resoluções 

(BRASIL, 1988, 1995a, 1996, 2007b, 2008a, 2008b), documentos internacionais - 

Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948), Declaração de Salamanca (1994) e 

Plano Decenal de Educação para Todos (1993) – foi, todavia, diminuta a melhoria no 

atendimento educacional destinado a esse alunado. A realidade corrobora o distanciamento 

dessas propostas: insuficiente produção acadêmica; ausência de oferta de formações para 

professores do AEE; reduzido número de alunos com essas características ou até mesmo total 

ausência desses dados nas estatísticas oficiais oriundas dos censos escolares. Tal negligencia 

acarreta no desperdício de milhares de talentos que poderiam propiciar expressivas 

contribuições para o desenvolvimento de nosso País. Nesse sentido, urge aprovisionar 

estimulação adequada para o pleno desenvolvimento desses indivíduos. 

Diante desse contexto o presente estudo teve como objetivo desenvolver uma 

proposta de atuação para professores do Atendimento Educacional Especializado para a 

identificação e encaminhamento de alunos com indicadores de altas habilidades/ 

superdotação, visando  explicitar estratégias pedagógicas adequadas à atuação desses 

profissionais. Para tanto, objetivou-se a proposição de estratégias pedagógicas para a 

identificação de alunos com características de altas habilidades/superdotação adequadas a 

atuação do professor do AEE; a confrontação das concepções acerca dos alunos com altas 

habilidades/superdotação  dos participantes do curso de formação do NAAH/S - Ceará e a 

proposta alternativa de formação em serviço e, ainda, a comparação dos indicadores de altas 

habilidades/superdotação assinalados pelo professor nos dois instrumentos utilizados. 

Na matriz de respostas formada pelos dados obtidos por meio da análise da escala 

observou-se que a concepção de altas habilidades/ superdotação dos alunos do curso de 40 h/a 

mostrou-se mais abrangente que os alunos do curso ofertado pelo NAAH/S- CE. Ao serem 

averiguadas as categorias assinaladas pelos cursistas (40 h/a) foi constatado que os alunos 

apontaram com mais frequência os indicadores relacionados ao domínio da aprendizagem 

(A),  de motivação (M) e expressões/criatividade (E/C) assinaladas em maior escala do que a 

categoria cognição (C), demonstrando uma compreensão mais abrangente acerca dos 

indivíduos com altas habilidades/superdotação. Cumpre mencionar que as aptidões cognitivas 
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acima da média constituíram um traço marcante nesses indivíduos, no entanto, o senso 

comum tem acentuado em demasia o fenômeno das altas habilidades a esse componente, o 

que constitui um mito. Pode-se admitir que as concepções desses professores se encontram 

em concordância com a teoria desenvolvida por Renzulli (2004): i) habilidade acima da 

média, ii) envolvimento com a tarefa e iii) criatividade. 

Observou-se, além disso, que apesar dos alunos do curso de 40 h/a terem 

apresentado uma média superior em relação aos alunos do curso do NAAH/S - categoria  

afetividade/interpessoal (A/I) - foi a menos assinalada nos dois grupos, apresentando 

resultados semelhantes aos estudos de Viana (2003). Assim, conforme assevera essa autora 

faz-se necessário que os cursos de formação continuada abordem com maior ênfase aspectos 

relativos às necessidades afetivas e interpessoais desse alunado, que apresenta dentre outras 

características distintas em seus relacionamentos sociais, a predisposição ao tédio, 

indisciplina, confronto com autoridades, sobretudo, quando são impostas normas não 

justificadas e preferência por amizades com pessoas mais velhas. 

Pode-se concluir que a proposta de formação continuada em serviço do presente 

trabalho contemplou os objetivos estabelecidos ao fornecer aos professores cursistas subsídios 

teóricos práticos que possibilitaram a identificação de alunos com indicadores de altas 

habilidades/superdotação.Vale ressaltar que os resultados obtidos pelos alunos do curso de 40 

h/a  podem, ainda, estar aliados às condições em que foi realizada essa formação: 

extremamente motivados pela possibilidade de receberem  formação em uma área para a 

maioria desconhecida; ocorrido em seu próprio ambiente de trabalho; apoio e chancela de 

uma instituição de renome; e, ainda, o contato diário com o profissional do AEE, para 

elucidar dúvidas ou alguns aspectos que no decorrer do curso não foram explanados. Assim, 

mesmo tendo que comparecer a escola aos sábados, esses profissionais sentiram-se 

privilegiados por receberem essa formação e sugeriram a ampliação para as demais escolas do 

município. 

A implementação desses procedimentos metodológicos, implica aludir, 

possibilitou avaliar além das percepções dos sujeitos investigados, a constatação da eficácia 

de suas observações na identificação de alunos com indicadores de altas 

habilidades/superdotação, por meio de técnicas de observação direta. Tal uso compõe uma 

modalidade de avaliação educacional diagnóstica, realizada pelo professor, em sala de aula. 

Ademais, os resultados obtidos evidenciaram que tanto a concepção, quanto as indicações de 

alunos com características de altas habilidades/superdotação pelos professores mostraram-se 

alicerçadas numa perspectiva multidimensional. 
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No que se refere ao estudo comparativo entre os instrumentais aplicados 

constatou-se que o instrumental da UFC – na população em estudo - discriminou de modo 

mais equitativo, os indicadores de altas habilidades/superdotação, excetuando-se a categoria 

concernente aos aspectos sócio afetivos, quando comparados aos resultados apresentados no 

instrumental do CEDET. Todavia o uso desse Instrumental demonstrou a possibilidade de 

identificação de um número maior de alunos, que posteriormente podem ser avaliados de 

modo mais preciso, conforme critérios divulgados na literatura especializada. Sugere-se, 

portanto, que ulteriores pesquisas sejam realizadas com o objetivo de adequar as 

características dos instrumentais empregados à população em estudo, a fim de reduzir a 

presença de possíveis viesses advindo da avaliação dos professores. Além disso, a divulgação 

de experiências de formação continuada em serviço na área de altas habilidades/superdotação, 

com o objetivo de ampliar as provisões educacionais destinadas a esses educandos. 

Nessa conjuntura, a proposta de fornecer uma formação continuada em serviço ao 

professor da sala de aula comum, a fim de obterem subsídios teóricos práticos necessários ao 

processo de identificação dos alunos com características de altas habilidades/ superdotação, 

para o posterior encaminhamento ao Atendimento Educacional Especializado, constituiu-se, 

uma intervenção imprescindível para identificação desse público alvo da Educação Especial. 

Ressalta-se, entretanto, a necessidade de serem promovidas outras oportunidades de 

formação, uma vez que a identificação configura um primeiro momento, apontando para a 

imperativa necessidade de intervenções pedagógicas aos profissionais envolvidos na formação  

global desses alunos. 
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ANEXO-A: Escala de Opinião para Investigação do Conceito de Altas 

Habilidades/Superdotação  

Formação acadêmica: 

Nível Médio (   )    Graduação (   )   

Pós-graduação: Especialização: (   )  ____________ Mestrado(   )    _____________ 

Tempo de Magistério ______anos   Idade:______ 

Atuação Profissional:  Municipal (   )   Estadual (   )   Particular (   ) Outros  (   ) __________  

 

A seguir, são apresentadas afirmações sobre a criança portadora de altas habilidades 

(superdotados). A cada afirmação, assinale 1, caso discorde, 2, caso concorde em parte e 3 

caso concorde que a afirmação define uma característica própria da criança com altas 

habilidades. 
 

A criança com altas habilidades 1 2 3 

1 Apresenta boa memória    

2 Termina rapidamente os exercícios    

3 Tem muita imaginação e criatividade    

4 Tem mais interesse por atividades novas do que por atividades repetitivas    

5 É líder em sala de aula    

6 Demonstra capacidade de atenção    

7 Prefere trabalhar sozinha, com pouca ajuda do professor    

8 Responde corretamente, e antes dos demais, às perguntas da professora    

9 Prefere fazer amizades com crianças mais velhas e adultos    

10 Apresenta opiniões amadurecidas sobre os acontecimentos do dia-a-dia    

11 Realiza muitas perguntas durante a aula    

12 É indisciplinada e perturba os colegas    

13 Demonstra capacidade de concentração    

14 Fica entediada e inquieta quando a matéria não é de seu interesse    

15 Irrita-se em esperar que todos executem a tarefa quando ela já terminou    

16 Tem muita curiosidade sobre fatos, acontecimentos e pessoas    

17 Desenha com detalhes e criatividade    

18 Demonstra persistência em atingir os objetivos a que se propõe    

19 Apresenta soluções diferentes, ou fora do comum, para a resolução dos mais 

diversos problemas 

   

20 Aprende a ler antes de entrar na escola    

21 Apresenta resistência à imposição de normas, quando não justificadas    

22 Aprende com facilidade algumas matérias e pode apresentar distúrbios de 

aprendizagem em outras 

   

23 É capaz de falar, ler e escrever mais cedo do que outras crianças    

24 Apresenta facilidade e/ou rapidez de compreensão    

25 Revela habilidades significativas em uma área específica do conhecimento    

26 Interessa-se por assuntos com conteúdos elevados para sua idade    

27 Conhece e usa mais palavras do que os outros alunos    

28 Possui necessidades educacionais especiais    

29 Tem mais energia do que as outras crianças e necessita de muito exercício físico 

para ficar satisfeita 

   

30 Pensa com rapidez    
Fonte: Lage et al. 1996; 1999; Viana, 2003. 
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ANEXO-B: Lista de Indicadores de Altas Habilidades da UFC 

 

Professor (a):______________________________________________________________ 

Nome do(a)  aluno(a) _____________________________________________ idade: ____ 

Turma:____________  Turno: __________   Total de alunos em sala: _____ 

Assinale abaixo os itens que correspondem aos comportamentos do(a)  aluno(a):  

LISTA DE INDICADORES DE ALTAS HABILIDADES 

1 Conhece e usa mais palavras do que os outros alunos. 

2 Lembra detalhes de figuras, fatos e estórias com grande facilidade. 

3 Constrói estórias ricas em imaginação. 

4 Interessa-se por tarefas que envolvam números. 

5 Tem facilidade para lembrar e relatar fatos sobre coisas que viu ou ouviu. 

6 Tem curiosidade. 

7 Aprendeu a ler com muita facilidade. 

8 Aprendeu a ler antes de entrar na escola. 

9 Desenha com detalhes e criatividade. 

10 Gosta muito de ler. 

11 É líder em sala de aula. 

12 É líder nas atividades extra-classe. 

13 Adapta-se com facilidade a uma nova situação. 

14 Prefere fazer amizades com alunos mais velhos. 

15 Interessa-se por assuntos de conteúdo mais elevado para sua idade. 

16 Responde corretamente, e antes dos demais, as perguntas da professora. 

17 Termina rapidamente os exercícios. 
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18 É indisciplinado e perturba os colegas. 

19 Tem muita imaginação e criatividade. 

20 Tem sempre iniciativa. 

21 Aprende com facilidade o que foi ensinado. 

22 Tira conclusões rápidas. 

23 Tem boa memória. 

24 Tem facilidade de compreensão. 

25 Tem facilidade na interpretação de textos. 

26 Percebe com facilidade relações de causa e efeito entre os fatos. 

27 Apresenta soluções diferentes ou incomuns para resolução dos mais diversos 

problemas. 

28 Irrita-se quando precisa esperar que todos executem a tarefa, quando ele(ela) já 

terminou. 

29 Demonstra capacidade de atenção. 

30 Demonstra capacidade de concentração. 

31 Evita ficar na sala de aula. 

32 Tem mais interesse por novas atividades do que por tarefas rotineiras. 

33 Revela habilidade no domínio do corpo. 

34 Apresenta maturidade nas opiniões sobre os acontecimentos do dia-a-dia. 

35 Demonstra habilidade para lidar com seus próprios problemas. 

36 Coopera nas atividades propostas em sala de aula. 

37 Coopera nas atividades recreativas. 

38 Demonstra persistência em atingir os objetivos a que se propõe. 

39 Revela habilidades específicas em algumas das seguintes áreas: música, computação, 

eletrônica, poesia, artes dramáticas, entre outras. 

40 Apresenta resistência à imposição de normas, quando não justificadas. 

Fonte: Lage et al., 1999; 2000; Viana, 2005.  
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ANEXO-C: Lista Itens para Observação em Sala de Aula do CEDET 

Prezado Professor (a): 

Você encontrará a seguir um conjunto de características que facilitarão o seu trabalho de 

observação e indicação dos comportamentos de superdotação. 

Essas características não estão sempre presentes na mesma intensidade e o tempo todo. 

Indique, em cada item abaixo, dois alunos, menino ou menina, que na sua opinião apresentam 

essas características abaixo listadas. 

LISTA DE ITENS PARA OBSERVAÇÃO DE 

CARACTERÍSTICAS E COMPORTAMENTOS DO(A) 

ALUNO(A) EM SALA DE AULA 

ALUNO (A) 

I II 

01 
Os melhores da turma nas áreas de linguagem, comunicação e 

expressão 

  

02 Os melhores nas áreas de matemática e ciências   

03 Os melhores nas áreas de arte e educação física    

04 Os melhores em atividades extracurriculares     

05 Mais verbais, falantes e conversadores   

06 Mais curiosos, interessados, perguntadores   

07 
Mais participantes e presentes em tudo, dentro e fora da sala de 

aula 

  

08 Mais críticos com os outros e consigo próprios   

09 De melhor memória, aprendem e fixam com facilidade   

10 Mais persistentes, comprometidos, chegam ao fim do que fazem   

11 Mais independentes, iniciam o próprio trabalho e fazem sozinhos   

12 Entediados, desinteressados, mas não necessariamente atrasados   

13 Mais originais e criativos   

14 Mais sensíveis aos outros e bondosos para  com os colegas   

15 Preocupados com o bem estar dos outros   

16 Mais seguros e confiantes em si   

17 Mais ativos, perspicazes, observadores   

18 Mais capazes de pensar e tirar conclusões   

19 Mais simpáticos e queridos pelos colegas   

20 Mais solitários e ignorados    

21 Mais levados, engraçados, “arteiros”     

22 Que você considera  mais inteligentes    

23 Com melhor desempenho em desporto e exercícios físicos   

24 Que sobressaem em habilidades manuais e motoras   

25 Que produzem respostas inesperadas e pertinentes   
Fonte: Guenther (2000). 
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