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Introdução

A educação de crianças portadoras de altas  habilidades/superdotadas não deve 

visar somente à preservação e desenvolvimento de suas aptidões, mas também à adaptação 

e  ajustamento  emocional  do  educando  nas  relações  que  estabelece  com  o  meio, 

promovendo, assim, o seu crescimento global, nas dimensões corporal, cognitiva e afetiva. 

Para tanto, são necessários procedimentos de identificação adequados, condizentes com 

uma visão multidimensional de sujeito. Essa perspectiva é recente na área de dotação e 

talento, contrapondo-se à modalidade de avaliação baseada nas competências acadêmicas, 

com resultados expressos em valores numéricos, na forma de quociente de inteligência 

(QI).  Os  testes  psicométricos,  contudo,  limitam-se  à  aferição  de  aspectos  lógico-

matemáticos e verbais, em prejuízo de outros atributos intelectivos, conforme uma noção 

unilateral  de  altas  habilidades.  No  Brasil,  seus  custos  são  onerosos  e  constituem uma 

prática exclusiva do psicólogo (ANASTASI, 1977; ANASTASI & URBINA, 2000).

Na atualidade, observa-se uma evolução conceitual a fim de abranger um número 

maior  de  aptidões  e  caracterizar  os  sujeitos  com  capacidades  elevadas  em  um  grupo 

heterogêneo, com espaço para outras habilidades além das escolares. Com efeito, tem sido 

favorecida  a  utilização  de  métodos  alternativos  de  natureza  educacional,  capazes  de 

identificar um conjunto alargado de competências  (PEREIRA, 2000; GUISANDE  et al., 

2005).

A Avaliação Educacional Diagnóstica

Investigações realizadas a partir da década de 1980 tem atestado a eficácia dos 

procedimentos  de  identificação  realizados  por  educadores  (GAGNÉ,  1994):  faz-se 
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necessário,  no  entanto,  que  os  docentes  sejam  instruídos  sobre  o  conceito  de  altas 

habilidades e utilizem instrumentos de observação. Em relação a outros profissionais, o 

educador seria,  de fato,  beneficiado na identificação desses aprendizes,  posto que suas 

atribuições  laborais  solicitam  convívio  diário  e  contato  privilegiado  com  grupos 

comparáveis  de crianças e  adolescentes,  submetidos a  instruções similares e  sujeitos a 

padrões comuns de desempenho (ALMEIDA & OLIVEIRA, 2000; GUENTHER, 2000; 

MELO, 2003).

Assim sendo, as  técnicas de observação direta configuram uma modalidade de 

avaliação  educacional  diagnóstica,  empreendida  pelo  professor,  em  sala  de  aula, 

objetivando identificar alunos portadores de altas habilidades por  meio de observações 

relativamente  estruturadas,  com o  auxílio  de  um roteiro.  A eficácia  do  procedimento, 

entretanto,  encontra-se estreitamente associada ao domínio conceitual  do observador:  o 

professor deve ser treinado para reconhecer esse alunado, com ênfase para as tradicionais 

inclinações concernentes a gênero, ajustamento psicossocial, rendimento escolar e classe 

econômica (LAGE et al., 1999; GUENTHER, 2000; LAGE et al., 2000).

Nesse  sentido,  deve-se  ressaltar  a  existência  das  variadas  manifestações  da 

inteligência e conscientizar o educador de que alunos com altas habilidades/superdotados 

se encontram igualmente distribuídos em homens e mulheres de todos os estratos sociais, 

numa proporção estimada em cerca de 3 a 5% da população mundial  (WINNER, 1998). 

Importa, da mesma maneira, alertar que apresentam necessidades especiais no campo da 

aprendizagem, tendendo a comportamentos dispersos e indisciplinados em sala de aula 

regular,  entediados  pela  metodologia de  ensino  tradicional,  pautada  na  memorização  e 

reprodução  de  conteúdos.  Essas  informações,  conjugadas  a  um  plano  de  observação, 

orientam o professor para o reconhecimento desses indivíduos. 

 Em consonância com o exposto, a avaliação educacional diagnóstica apresenta 

uma contribuição significativa para o reconhecimento de altas habilidades, constituindo 

uma  alternativa  aos  testes  psicométricos  de  inteligência.  Em  contraposição  aos 

instrumentos  com  resultados  em  QI,  associa-se  a  uma  visão  abrangente  de  sujeito, 

identificando um variado leque de aptidões, além das competências acadêmicas. Cumpre 

reportar  que  os  benefícios  do  diagnóstico  são  estendidos  à  clientela  menos  favorecida 

economicamente, porque seus custos são reduzidos e sua aplicação, prática.



Método

No período de março de 2003 a junho de 2004, foi realizada uma pesquisa de 

natureza quali-quantitativa, no Colégio da Polícia Militar de Fortaleza (CPMF), na cidade 

de Fortaleza-Ceará-Brasil, com o objetivo geral de investigar a precisão do reconhecimento 

de  alunos  portadores  de  altas  habilidades/superdotados,  pelos  professores,  através  do 

emprego de técnicas de observação dirigida em sala de aula. De modo mais específico, 

intencionou-se verificar a concepção de altas habilidades dos docentes, as aptidões por eles 

assinaladas e o predomínio de idéias tradicionais, fundamentadas no rendimento escolar, 

ou de noções mais amplas, alicerçadas na totalidade do sujeito. 

Amostra

A amostra selecionada foi intencional, composta por membros da comunidade do 

CPMF: ingressaram os docentes que, após participarem de um curso de formação sobre a 

temática, sinalizaram estudantes com altas habilidades, bem como os próprios discentes 

indicados e seus familiares. Dentre os 143 educadores que participaram da intervenção, 

apenas  12  reconheceram  alunos  com  aptidões  superiores,  realizando  30  indicações 

atinentes a 24 educandos, visto que 4 aprendizes foram reconhecidos por dois professores e 

um, por três. A amostra foi então constituída por 12 mestres, 24 familiares e 21 alunos1, 

perfazendo um total de 57 sujeitos de pesquisa. 

Instrumentos

Dois  instrumentos  foram  empregados  para  a  coleta  de  dados:  a  folha  de 

observação  dirigida  da  Universidade  Federal  do  Ceará  (UFC)  e  entrevistas  semi-

estruturadas.  O  roteiro  de  observação  era  composto  por  40  itens  distribuídos  em  5 

categorias,  em  conformidade  a  um  conceito  multidimensional  de  altas  habilidades: 

Afetividade/  Interpessoal  (A/I),  Aprendizagem  (A),  Cognição  (C),  Expressões/ 

Criatividade  (E/C)  e  Motivação  (M).  O  instrumento  é  considerado  um  recurso 

potencialmente  válido para a  identificação desses alunos:  sua análise  estatística  aponta 

coeficiente  de  consistência  interna  igual  a  0,94;  erro  padrão  da  medida  de  2,5 

(correspondendo  a  6,3%  da  amplitude  dos  resultados  na  escala)  e  coeficiente  de 

sensibilidade igual a 3,74  (LAGE  et al., 2000). Três roteiros de entrevista semi-dirigida 

1 Importa referir que, dos 24 aprendentes reconhecidos no ano de 2003, 3 não mais estudavam na escola no 
período de realização das entrevistas, em 2004.



foram elaborados  para  a  obtenção  de  dados  qualitativos  comparáveis  entre  discentes, 

docentes e familiares, variando em relação à sua  forma e profundidade. 

Procedimentos

Três  procedimentos  foram  desenvolvidos  para  atender  aos  propósitos  da 

investigação:  um curso  para  os  professores,  a  aplicação  da  folha  de  observação  pelos 

docentes e entrevistas realizadas com a comunidade escolar. O curso de capacitação em 

altas habilidades, destinado ao corpo docente do CPMF, ocorreu no período de março a 

junho de  2003,  aos  sábados,  com carga  horária  de  oitenta  horas-aula,  no auditório  do 

colégio;  participaram 143 educadores  do  Ensino  Fundamental  e  Médio,  que  refletiram 

sobre as necessidades educacionais especiais do aluno portador de altas habilidades. Esses 

professores aplicaram a folha de observação, em sala de aula, durante o exercício de suas 

atividades  profissionais  no  segundo  semestre  letivo,  período  em  que  teriam  mais 

familiaridade com seus alunos. No início do ano seguinte, foram realizadas as entrevistas 

conforme dia  e  horários  marcados com antecedência:  os docentes foram avisados  pela 

direção e os familiares e alunos, por notificações na agenda escolar. No contato inicial com 

os sujeitos, informou-se com brevidade os objetivos e a pertinência da pesquisa, bem como 

foi resguardada a confidencialidade das informações obtidas. 

Resultados

A análise dos dados da folha de observação implicou a construção de uma matriz 

das respostas dadas aos itens pelos professores, com auxílio do software SPSS (Statistical  

Package  for  the  Social  Sciences),  versão  8.0  para  Windows.  A  partir  dos  resultados 

obtidos, foi efetuada uma descrição das indicações - respostas “sim” - por categorias de 

itens,  observando  a  existência  de  diferenças  nos  totais  parciais  e  sua  significação 

estatística.  Foram realizadas,  igualmente,  descrições  de  gênero  para  verificar  eventuais 

diferenças no número de indicações de alunos e alunas. 

Os  educadores  realizaram  30  indicações  referentes  a  24  estudantes,  sendo  4 

aprendentes identificados por 2 professores  e  1,  por  3.  O número de identificações  na 

categoria Afetividade/Interpessoal (123) apresentou os menores índices percentuais; por 

outro lado, o número de indicações na categoria Motivação alcançou os maiores índices. A 

soma de indicações em todas as categorias (756) representou um percentual de 64,62% das 



respostas de toda a escala (1.170). De modo geral, os docentes sinalizaram as categorias de 

maneira equilibrada. 

No que se refere a gênero, constatou-se predominância de alunos, em número 4 

vezes superior ao de alunas, de acordo com os dados da Tabela 1. Alunos foram mais 

indicados,  independente do gênero dos professores  (24 indicações de  30),  ou nos dois 

subgrupos de gênero (15 das 20 indicações feitas por professores do gênero masculino e 9 

das 10 por professores do gênero feminino). Apenas 1 aluna foi indicada por docentes do 

gênero feminino.

TABELA 1 – Número e gênero das indicações segundo o gênero dos professores

Indicações
                Professores
Masculino Feminino Total

Alunos 15 9 24
Alunas 5 1 6
Total 20 10 30

Para as entrevistas, foi utilizada a técnica de análise de conteúdo, com auxílio do 

software NUDIST  (Non-numerical  Unstructured  Data  Indexing  Searching  and 

Theorizing),  versão  4.0,  que  subsidiou  a  categorização  do  material  obtido.  Foram 

entrevistados 21 dos 24 alunos indicados devido à transferência escolar de 3 discentes no 

período de realização das entrevistas.  A análise  do discurso dos  educandos evidenciou 

conteúdos agrupados em 4 categorias de sentido:  a) Habilidades acadêmicas, b) Outras 

habilidades, c) Envolvimento com a tarefa e d) Modo de execução.  Ao descreverem as 

próprias  capacidades,  os  alunos  abordaram  tanto  aptidões  associadas  ao  rendimento 

escolar, como de outra natureza, nos campos de esporte, informática, memória, desenho e 

relações interpessoais. As competências relativas ao aproveitamento acadêmico, todavia, 

predominaram, sendo relatadas por 16 dos 21 aprendizes entrevistados (76,2%); as demais 

foram referidas por 10 (47,6%); apenas 3 (14,3%) se definiram exclusivamente em função 

de habilidades não acadêmicas2. 

O  tempo  que  o  educando  dedica  à  prática  de  sua  habilidade  fornece  sinais 

relacionados  à  motivação  ou  envolvimento  com a  tarefa:  a  classificação  de  tempo,  no 

grupo, variou de até 1 hora diária a mais de 4 horas diárias: a maioria dos alunos comentou 

passar o período de até 1 hora diária ou de 1 a 2 horas diárias praticando suas aptidões. 
2 A porcentagem ultrapassa os  100% porque houve casos em que um mesmo discente apresentou tanto 
habilidades acadêmicas como aptidões de outra natureza.



Assim sendo, 6 dos 21 sujeitos indicados para o estudo (28,6%) declararam despender até 

1 hora por dia no exercício de suas competências; a mesma quantidade atestou de 1 a 2 

horas. Quase o mesmo número de estudantes – 5 (23,8%) - referiu o emprego de 2 a 3 

horas diárias. Para 4 horas diárias, 3 aprendizes (14,3%) se pronunciaram.

Além do tempo, foi investigado o modo de execução das habilidades a fim de 

verificar a existência de criatividade. De acordo com o depoimento dos alunos, a maioria 

utilizava táticas tradicionais em suas áreas de aptidão, como revelaram 18 dos 21 sujeitos 

consultados (85,7%); somente uma minoria desenvolveu formas originais, como atestaram 

3 alunos (14,3%). 

O discurso dos familiares demonstrou conteúdos agrupados, para fins de análise, 

em 10 categorias: a) Habilidades acadêmicas, b) Outras habilidades, c) Envolvimento com 

a  tarefa, d) Memória,  e)  Concentração, f)  Modo  de  execução, g)  Hereditariedade,  h) 

Aprendizagem, i) Relações interpessoais e j) Opinião. De maneira comparável aos alunos, 

em relação às capacidades, os familiares mencionaram elementos atinentes a 2 categorias: 

aptidões  associadas  ao  desempenho  escolar  e  competências  em  outros  domínios.  As 

habilidades acadêmicas compreenderam as disciplinas de Português e Matemática, bem 

como  o  rendimento  global  do  discente,  e  prevaleceram  sobre  as  demais  capacidades, 

presentes no depoimento dos familiares de 18 dos 21 estudantes selecionados (86%). As 

outras  habilidades  -  esporte,  artes e  informática -  menos freqüentes,  foram citadas  em 

relação a 12 aprendizes (57%); contudo, apenas 2 alunos (9,5%) foram identificados pelos 

familiares em função exclusivamente de aptidões de outra natureza. 

As informações sobre o tempo que o estudante costuma dedicar às suas aptidões 

forneceram indícios motivacionais. Diferiram, contudo, em relação às capacidades, sendo 

que um discente com duas competências acima da média poderia despender pouco tempo 

executando a primeira e muito tempo, a segunda. As declarações variaram de pouco tempo 

a o tempo todo: familiares de 8 estudantes (38,1%) referiram pouco tempo; 4 (19%) foram 

identificados com até 1 hora diária de dedicação à habilidade; 3 (14,3%) despendiam de 

duas a três horas diárias; 4 (19%) dedicavam muito tempo; 4 (19%) passavam o tempo 

todo exercendo suas aptidões.

O  somatório  das  habilidades  mnemônicas  consideradas  boas,  muito  boas  e 

excelentes  compreendeu  20  educandos  (95,3%),  portanto  quase  a  totalidade  dos  21 

indicados. Somente um aluno foi classificado como detentor de memória regular e nenhum 

foi qualificado com memória ruim. De modo análogo, nenhum aprendente foi indicado 



como portador de uma concentração ruim; o somatório das avaliações categorizadas como 

excelentes, muito boas e boas comportaram a maioria dos estudantes selecionados: 19 dos 

21 (90,5%).  Dos 2 alunos restantes,  um foi  avaliado como disperso e  outro,  com boa 

concentração somente para a aptidão. 

O modo como o estudante executa sua habilidade foi dividido, de acordo com 

conteúdo das entrevistas, em convencional e criativo: para tanto, foi utilizado o critério da 

ausência  ou  presença  de  estratégias  originais.  Membros  da  família  observaram  que  a 

maioria  dos  alunos  identificados  -  15  (71,4%)  -  apresentava  técnicas  tradicionais  de 

realização,  em  contraste  com  2  alunos  (9,5%)  que  se  destacavam  pela  criatividade. 

Familiares de 4 aprendizes (19%) não souberam responder, sugerindo que a pergunta fosse 

dirigida ao próprio discente. 

A freqüente referência a pessoas na família com a mesma habilidade remete a 

indícios de uma base genética para as aptidões, com forte participação parental, observada 

em 12 alunos (57,2%). Dos familiares entrevistados, somente 3 (14,3%) não identificaram 

pessoas, na família, com capacidades afins. Entretanto, a influência da hereditariedade se 

torna mais evidente quando associada às respostas sobre aprendizagem, que investigou a 

interferência  de  variáveis  ambientais  no  desenvolvimento  das  competências.  A  esse 

respeito,  os  familiares  esclareceram  que  a  maioria  dos  estudantes  -  18  (85,7%)  - 

manifestou suas aptidões espontaneamente,  sem o auxílio de um preceptor;  apenas um 

pequeno número de alunos aprendeu sua habilidade com auxílio de um mentor - 4 (19%)3. 

O  somatório  das  relações  interpessoais  com  os  familiares  classificadas  como 

excelente, muito boa e boa comportou a maioria dos alunos indicados para o estudo: 19 dos 

21 (90,5%). No que concerne às interações com a família, 1 único aluno foi percebido 

como regular. De maneira equivalente, a maioria dos alunos apresentou relações bastante 

satisfatórias  com os  amigos:  18 dos 21 sujeitos  indicados (85,7%) foram classificados 

como  detentores  de  relações  excelentes,  muito  boas  ou  boas.  Apenas  uma  pequena 

quantidade foi classificada como regular - 2 (9,5%) – e 1 único aluno (4,8%) foi avaliado 

como ruim.

A totalidade das opiniões apresentadas foi positiva e a maioria, saudável. Foram 

divididas em 6 subcategorias, com maior concentração em algo bom, conforme relato de 

familiares de 7 alunos (33,3%); 4 entrevistados (19%) ressaltaram a aptidão do aluno como 

motivo de orgulho e a mesma proporção declarou ser uma  forma de auxílio para o futuro; 
3 Conforme relato dos familiares, um mesmo aluno apresentava duas habilidades acima da média: aprendeu 
uma com auxílio de pessoas próximas e a outra, sozinho.



3 (14,3%) assinalaram-na como auxílio para os estudos; 2 (9,5%) avaliaram-na como uma 

benção de Deus e quantidade correspondente referiu projeção narcísica. Insta reportar que, 

dentre os familiares que sinalizaram elementos narcísicos na aptidão do aluno, encontrou-

se o único estudante com relações sociais insatisfatórias, quer no âmbito familiar, quer com 

os amigos. 

As  falas  dos  docentes  evidenciaram  conteúdos  reunidos  em  4  categorias:  a) 

Habilidades acadêmicas, b) Outras habilidades e c) Critérios. Em relação às habilidades, os 

professores  atuaram  de  modo  semelhante  aos  alunos  e  familiares,  estabelecendo  2 

categorias  principais,  com  aptidões  escolares  e  competências  de  outra  natureza.  As 

capacidades acadêmicas prevaleceram na identificação realizada, presentes no relato de 9 

dos  12  educadores  entrevistados  (75%)  em  relação  a  19  dos  21  alunos  selecionados 

(90,5%); as outras habilidades foram reconhecidas por 7 mestres (58%) em 7 aprendizes 

(33,3%)4.  Os  professores  identificaram  somente  1  estudante  (4,8%)  em  função 

exclusivamente de aptidões de outra natureza.

É interessante observar que os professores não somente apontaram alunos com 

sinais de altas habilidades, mas apresentaram justificativas para suas escolhas. A análise do 

discurso evidenciou a presença de 12 critérios diagnósticos, sendo a motivação o mais 

citado, segundo o relato de 8 dos 12 professores (66,7%). Outro juízo bastante adotado 

para  a  identificação  foram  características  relativas  ao  pensamento,  como  rapidez  de 

raciocínio e capacidade de resolução de problemas, mencionadas por 7 dos 12 educadores 

(58,3%).  De  modo  eqüitativo,  foram  empregados  os  critérios  de  criatividade  e  idade 

mental, por 4 dos 12 professores (33,3%) cada. 

Alguns mestres – 3 (25%) – mencionaram o rendimento acadêmico. Inicialmente, 

poder-se-ia acreditar que, após os esclarecimentos da intervenção, o número de docentes 

com  uso  desse  critério  fosse  reduzido.  Entretanto,  em  virtude  da  predominância  de 

habilidades acadêmicas, pode-se concluir que os professores, de modo geral, não citaram 

essa  justificativa,  contudo  a  utilizaram,  em  demasia  inclusive,  para  concretizar  os 

procedimentos  de  identificação.  Outros  juízos  foram referidos  em pequena  quantidade, 

com 2 professores cada (16,7%): memória, organização, concentração e responsabilidade. 

Os critérios restantes foram utilizados apenas por 1 educador (8,3%) cada: senso de humor, 

perfeccionismo e disciplina.

4 Houve professores que reconheceram tanto habilidades acadêmicas como de outra natureza no mesmo 
discente.



Os depoimentos de alunos, familiares e educadores foram comparados entre si 

com o  objetivo  de  identificar,  no  grupo  inicial  reunido  pela  folha  de  observação,  os 

portadores de altas habilidades conforme os critérios estabelecidos por Renzulli (2003): 

dessa forma, foram reconhecidos 3 discentes com aptidão acima da média, criatividade e 

envolvimento  com  a  tarefa5.  É  interessante  observar  que  os  alunos  identificados 

apresentaram perfis  diferentes,  remetendo  à  heterogeneidade  observada  nos  indivíduos 

com altas  habilidades.  No  entanto,  vale  ressaltar  que  2  receberam indicações  de  dois 

professores; o único estudante desse grupo a receber somente uma indicação foi o aluno do 

gênero feminino. Não houve predominância de competências acadêmicas: as habilidades 

se distribuíram nas áreas de motricidade (manual), matemática e desenho, evidenciando a 

presença de dotações em campos diferentes do saber e fazer.  

Conclusão

Essa investigação foi  centrada  no estudo da avaliação educacional  diagnóstica 

para  identificar  altas  habilidades,  em  sala  de  aula,  mediante  a  participação  ativa  do 

professor.  Ademais,  foi  desenvolvida para aprofundar a  compreensão sobre a temática, 

com base numa perspectiva multidimensional,  visando nortear  a  prática educativa com 

vistas ao desenvolvimento pleno das potencialidades discentes. 

Em relação ao depoimento dos sujeitos, verificou-se uma complementaridade no 

discurso  de  alunos,  professores  e  familiares  a  respeito  das  características  apresentadas 

pelos estudantes. Os aprendizes forneceram, com mais facilidade, dados sobre o modo de 

execução de suas aptidões; os professores, informações sobre o rendimento acadêmico e os 

membros da família, subsídios sobre atributos gerais, histórico do desenvolvimento das 

capacidades, interesse e tempo dedicado, pela criança ou adolescente, à sua habilidade. De 

modo genérico, os testemunhos foram coerentes, sem discrepâncias significativas no que 

concerne ao perfil do educando. Por conseguinte, mostrou-se válida a participação desses 

três segmentos nos procedimentos diagnósticos de altas habilidades.

O conceito de altas habilidades dos docentes se apresentou de forma intermediária 

entre noções arcaicas e atuais, num estágio, portanto, de transição. Embora demonstrassem 

acepções mais amplas, recorrendo a outros atributos além de cognição e aprendizagem na 

identificação de aptidões superiores, os mestres aplicaram essas diretrizes aos estudantes 

5 Consideraram-se referências à motivação de proporções elevadas na infância, ainda que, na atualidade, 
predominassem  comportamentos  entediados,  tendo  em  vista  o  decréscimo  de  interesse  na  ausência  de 
estimulação adequada. 



que se destacavam por suas competências acadêmicas. Assim sendo, constatamos que as 

aptidões  assinaladas  foram sobretudo  de  ordem escolar,  com ênfase  para  Português  e 

Matemática; as capacidades de outra natureza foram abordadas de maneira complementar, 

em  especial  no  que  se  refere  a  desenho  e  relações  interpessoais.  Por  fim,  as  idéias 

predominantes se basearam no rendimento escolar, em detrimento de uma visão alicerçada 

na totalidade do sujeito.

Os resultados indicaram que o curso de capacitação promoveu uma ampliação do 

conceito, notada na indicação eqüitativa das categorias da folha de observação, bem como 

na diversidade dos 12 critérios empregados para o reconhecimento dos alunos. No entanto, 

os educadores demonstraram acepções tradicionais, preconceituosas, com predileção por 

gênero  masculino,  excelência  acadêmica  e  ajustamento  psicossocial.  A  proporção  de 

indicações configurada pela folha de observação foi de 4 alunos para 1 aluna, quantidade 

maior  do  que  a  usualmente  assinalada,  em  âmbito  internacional,  na  ausência  de 

treinamento: 2 alunos para 1 aluna. 

A maioria dos estudantes selecionados (de 85% a 95%) apresentou faculdades de 

memória,  concentração  e  metacognição  bem desenvolvidas,  sendo  portanto  apta  a  um 

processamento  apurado  das  informações,  características  facilitadoras  da  aprendizagem 

escolar. Além disso, a maioria dos educandos (de 85% a 90%) foi capaz de estabelecer 

relações bastante satisfatórias com a família e os amigos. 

Conforme a literatura especializada, após o devido treinamento, o docente seria 

apto  e  mesmo  favorecido  por  seu  ofício  para  essa  atividade (GUENTHER,  2000; 

ALMEIDA  &  OLIVEIRA,  2000;  MELO,  2003):  observou-se  que  a  capacitação,  de 

natureza  teórica,  modificou,  de  fato,  algumas  concepções,  mas  se  mostrou  inapta  a 

redimensionar preconceitos. Em outras oportunidades, sugere-se que as intervenções sejam 

de natureza teórico-prática, efetivando o contato dos educadores com alunos portadores de 

altas habilidades a fim de que sejam trabalhados dados reais em relação à diversidade das 

aptidões,  distribuição  de  gênero  e  ajustamento  psicossocial.  Essa  alternativa  não  foi 

possível nesse caso porque, na época, as iniciativas nesse sentido, em Fortaleza, estavam 

em estágio inicial e, inclusive, paralisadas por motivos burocráticos.

Vale ressaltar  que a criatividade,  um dos critérios básicos de altas habilidades 

postulados  por  Renzulli  (2003),  mostrou-se  bastante  seletiva,  visto  reunir  um  número 

diminuto de sujeitos na identificação efetivada. Apenas 2 alunos (9,5%) foram avaliados 



pelos familiares como originais, quantidade comparável ao relato dos educandos, com 3 

estudantes (14,3%) situados nessa categoria. Um único aprendente esteve presente nos dois 

grupos.  Conquanto  a  capacidade  criadora  seja  passível  de  treinamento,  sua  pequena 

incidência  populacional  é  provavelmente  devida  ao  escasso  estímulo  conferido  pelas 

instituições  sociais  -  família,  escola,  sociedade  -  que  preferem  preservar  padrões 

tradicionais ao invés de adotar estratégias inovadoras. 

Assim sendo, a figura do professor é fundamental ao desenvolvimento global das 

potencialidades discentes, visto poder implementar uma metodologia de ensino criativa, 

com atividades diversificadas para o estímulo das diferentes aptidões. Logo, os resultados 

dessa pesquisa sinalizam a necessidade de uma reflexão mais aprofundada acerca da altas 

habilidades  no  que  se  refere  à  existência  de  outras  capacidades,  além das  cognitivas. 

Implica, dessa forma, repercussões na prática pedagógica, no sentido de sensibilizar os 

profissionais da Educação para a totalidade do aluno, transformando significativamente sua 

ação educadora.

De  modo  geral,  conclui-se  que  esse  estudo  revelou  a  necessidade  de  uma 

formação aprofundada, teórico-prática, na área de altas habilidades para os profissionais da 

Educação, propiciada quer pela graduação, quer por cursos de formação continuada. Urge 

modificar,  além  de  idéias,  especialmente  preconceitos,  que  limitam  a  expressão 

democrática da inteligência em suas diversas manifestações. Dessa maneira, pode-se então 

alterar a ação pedagógica, abandonando-se paradigmas tradicionais, baseados na imposição 

de saberes e técnicas, em favor da valoração de experiências criativas, que estimulem o 

indivíduo a superar a massificação e a artificialidade do meio social, exigência solicitada 

pelos imperativos atuais da sociedade da informação. 
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