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RESUMO 

DORINI, E. B C. Altas habilidades/superdotação na perspectiva sociocultural: 

dilemas, desafios e direções futuras para formação de professores. 2019. f. 302. 

Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação. 

Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO. Guarapuava – PR, 2018. 

 

A presente pesquisa objetivou analisar se a mediação de um curso de formação de 
professores na modalidade continuada contribui para a elaboração de saberes, que 
permitem aos professores compreender e identificar as altas 
habilidades/superdotação e propor encaminhamentos pedagógicos. Participaram 
dessa pesquisa vinte e sete professores que atuam no Ensino Fundamental II e nas 
Salas de Recursos Multifuncional, em duas instituições de ensino da rede estadual de 
educação no município de Mangueirinha-PR. A pesquisa é de abordagem qualitativa, 
caracteriza-se como pesquisa-ação e para a coleta de dados foram utilizados como 
instrumentos: a entrevista, a intervenção participativa e o questionário. A entrevista 
semiestruturada, compreendeu a primeira etapa da pesquisa, contendo questões com 
perguntas abertas, divididas em duas categorias:  Formação dos Professores: 
formação acadêmica, tempo e atuação profissional dos professores; e Altas 
habilidades/superdotação: formação acadêmica inicial e continuada; conhecimento, 
conceitos, características, reconhecimento em sala de aula, processo de identificação 
e atuação profissional. Para a realização da intervenção participativa foi elaborado 
Curso de Formação: “Altas Habilidades/superdotação: Mas isso aí Existe? ”, 
estruturado em encontros presenciais abordando diversos aspectos conceituais e 
utilização de instrumentos psicopedagógicos para a identificação de estudantes com 
altas habilidades/superdotação no contexto escolar. Após o curso, foi aplicado um 
questionário com questões abertas, com a finalidade de conhecer os saberes 
elaborados e construídos sobre as altas habilidades/superdotação. A teoria histórico-
cultural de Vygotsky é a base teórica da abordagem da análise e interpretação dos 
dados, pois trata-se de uma pesquisa no âmbito escolar e como fundamento o modelo 
sociocultural de altas habilidades/superdotação, que considera os aspectos 
socioculturais de acordo com a função do período sociocultural, temporal e histórico 
em que se está contextualizado na tríade: família, escola e colegas. Os resultados 
desta pesquisa apontaram, de forma geral, um desconhecimento das altas 
habilidades/superdotação no contexto escolar, embora sendo uma especificidade da 
Educação Especial, numa perspectiva inclusiva pautada ao longo de anos no contexto 
escolar. Os dados ainda evidenciaram a urgência em abranger as altas 
habilidades/superdotação nos cursos de formação inicial dos professores, bem como 
a oferta de formação continuada em todas as esferas, níveis e modalidades de ensino. 
Também mostraram que, os professores defendem que esses estudantes precisam 
ser identificados e necessitam ter um atendimento educacional especializado. Dessa 
maneira, espera-se que este trabalho venha a contribuir para o avanço da discussão 
acerca das altas habilidades/superdotação, oferecendo subsídios teóricos e 
metodológicos para embasamento da prática docente.  
 
Palavras-chave: Altas Habilidades/superdotação, Formação de Professores, 
Mediação 
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ABSTRACT 

 

 

 

This research aimed to analyze if the mediation of a continuous teacher training course 

contributes to the elaboration of knowledge, which allows teachers to understand and 

identify the high skills / giftedness and propose pedagogical referrals. Twenty-seven 

teachers who work in Elementary School II and in the Multifunctional Resource Rooms, 

participated in this research in two educational institutions of the state education 

network in the city of Mangueirinha-PR. The research is qualitative approach, 

characterized as action research and for data collection were used as instruments: the 

interview, the participatory intervention and the questionnaire. The semi-structured 

interview comprised the first stage of the research, containing questions with open 

questions, divided into two categories: Teacher Education: academic training, time and 

professional performance of teachers; and High Skills / Giftedness: Initial and 

Continuing Education; knowledge, concepts, characteristics, classroom recognition, 

identification process and professional performance. For the accomplishment of the 

participatory intervention it was elaborated Training Course: “High Skills / giftedness: 

But does that exist? ”, Structured in face-to-face meetings addressing various 

conceptual aspects and the use of psychopedagogical tools to identify students with 

high skills / giftedness in the school context. After the course, a questionnaire with 

open questions was applied, in order to know the knowledge elaborated and built on 

the high skills / giftedness. Vygotsky's historical-cultural theory is the theoretical basis 

of the data analysis and interpretation approach, since it is a school-based research 

and the foundation of the high-skills / gifted sociocultural model, which considers the 

sociocultural aspects according to the function of the socio-cultural, temporal and 

historical period in which the triad is contextualized: family, school and colleagues. The 

results of this research generally pointed to a lack of knowledge about high skills / 

giftedness in the school context, although it is a specificity of Special Education, in an 

inclusive perspective based on years in the school context. The data also showed the 

urgency of covering high skills / giftedness in initial teacher education courses, as well 

as the offer of continuing education in all spheres, levels and modalities of education. 

They have also shown that teachers argue that these students need to be identified 

and need specialized educational care. Thus, it is expected that this work will contribute 

to the advancement of the discussion about high skills / giftedness, offering theoretical 

and methodological support for the teaching practice. 

 

Keywords: High Skills / Giftedness, Teacher Training, Mediation 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

O interesse pelas altas habilidades/superdotação me instiga a um 

aprofundamento pessoal e profissional desde o ano de 2002, quando professora da 

terceira série1 do ensino fundamental na rede Municipal de Ensino do Município de 

Mangueirinha, a matrícula de um estudante vindo de outro município do norte do 

Paraná, um menino lindo, loirinho, de olhos claros, tranquilo e SUPERDOTADO. 

Instantaneamente surgiram as dúvidas, medos e incertezas: Como assim 

superdotado? Como trabalhar com um aluno superdotado? Eu não tenho formação 

adequada para isso? Na minha trajetória acadêmica, meados da década de 90, no 

curso de Pedagogia e anteriormente no Magistério, não se falava em inclusão, não 

havia disciplinas que contemplassem a formação para trabalhar com a diversidade 

numa perspectiva inclusiva, éramos formados para “dar aula no Magistério – 

Formação de Docentes” e habilitada para “Orientação Educacional”, o acesso à 

Educação Especial dava-se teórica e minimamente pela promulgação da nova LDB, 

porém este não era o enfoque principal. 

O aluno identificado pela escola do norte do Paraná, tinha escores de QI 

elevado, o que o caracterizava de acordo com Renzulli, um superdotado acadêmico 

e, diga-se de passagem, contrariando os mitos da superdotação global e do aluno 

nota 10 em tudo, ele era.... Extremamente inteligente, curioso, dedicado, desafiador e 

de um raciocínio lógico incomum, entretanto, atencioso, prestativo, carismático com 

os colegas. Ele sempre tinha alguma novidade para dividir com os colegas: livros, 

pesquisas na internet (de acesso restrito a poucos), jogos, revistas... 

 Diante o desconhecimento das altas habilidades/superdotação por mim e pela 

Rede Municipal de Ensino, ocasionou notoriamente a necessidade de que o aluno 

tivesse o atendimento adequado, ao qual tive a oportunidade de fazer vários cursos 

de Formação Continuada ofertados pela SEED-PR, com pesquisadoras renomadas 

da temática. Durante dois anos como professora deste aluno (terceira e quarta séries), 

tive muito aprendizado, desafios e o sentimento inicial se transformou em algo 

instigador, motivador e apaixonante. A partir disso, com o passar do tempo, as altas 

habilidades/superdotação foram vistas, pelo menos na rede municipal de ensino, com 

                                                           
1 Nomenclatura utilizada no ano de 2002, pela legislação vigente, LDB no. 9.394/96 e alternada 

posteriormente para ano pela Lei Federal nº 11.114, aprovada em maio de 2005, vigente atualmente. 



 

 

15 
 

novos olhares e foram identificados novos estudantes com altas 

habilidades/superdotação ou apresentaram indícios, ao qual novamente fui professora 

entre os anos de 2003 e 2011.  

Em 2009, me especializei em Educação Especial: Formação Generalista, 

concluindo-a com o Trabalho de Monografia: Altas Habilidades/Superdotação: 

Excluindo a diferença, incluindo a diversidade. Em 2015, o sonho de fazer mestrado 

desde o término da faculdade e postergado por anos, me levou a cursar como aluna 

não-regular a disciplina de Tópicos Especiais em Educação VII: Teoria Política e 

Educação: Leituras da Obra de Antônio Gramsci, ofertada pelo professor Dr. Adair 

Angelo Dalarosa, na Unicentro e, em 2016, a disciplina intitulada: Tópicos Especiais 

em Educação XIII: Altas habilidades/superdotação e princípios educativos, com a 

Professora Dra. Carla Luciane Blum Vestena. 

Porém, como nada acontece por acaso e sempre ao tempo de Deus, apesar 

da perda irreparável do meu pai, meu incentivador, exemplo e orgulho (a quem não 

tenho dúvida que era um produtivo-criativo por sua liderança), a seleção e ingresso 

no Mestrado de Educação da UNICENTRO me permite hoje, pesquisar sobre as altas 

habilidades/superdotação, sob a orientação da Professora Dra. Carla Luciane Blum 

Vestena. Atualmente, atuo como professora Pedagoga da rede estadual de ensino em 

dois colégios, onde em um deles tem um estudante matriculado com altas 

habilidades/superdotação. Nos estabelecimentos de ensino onde atuo é comum as 

afirmativas dos professores sobre as altas habilidades/superdotação: “Mas isso aí não 

existe...”, da mesma forma “eu não tenho formação para dar aula para um autista”, 

“não sei trabalhar com estudante deficiente visual” ou “como que faço para trabalhar 

com a aluna com deficiência auditiva”.  

Percebe-se um novo contexto escolar, um novo público alvo, entretanto, velhas 

práticas pedagógicas, velhas concepções e o discurso: “eu não fui formado e não sei 

trabalhar com estudantes inclusos”.  

Diante disso, nota-se que o desconhecimento do direito à educação, a 

valorização e respeito às diferenças, atendendo às necessidades e desenvolvendo o 

potencial dos estudantes, fundado no princípio da diversidade não está restrita às 

altas habilidades/superdotação, as demais áreas contempladas pela Política Nacional 

de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), as deficiências 

e os transtornos globais de desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO 

  

 

A Educação Inclusiva é relativamente recente no contexto educacional, embora 

a Educação Especial tenha uma trajetória no atendimento dos estudantes com 

deficiência física, visual, auditiva e intelectual. A perspectiva inclusiva prevista nas 

legislações que regem a educação: Constituição Federal (1988); Declaração de 

Salamanca (1994) e Lei de Diretrizes e Bases da Educação (1996) preveem os 

princípios filosóficos e pedagógicos para a inclusão de todos os estudantes e as 

práticas pedagógicas precisam refletir uma abordagem mais diversificada, flexível e 

colaborativa do que na escola tradicional, inclusão pressupõe que a escola se ajuste 

a todos matriculados,  resultando não apenas uma escola inclusiva, mas uma 

sociedade inclusiva (PACHECO, 2007).  

Com a educação dos estudantes com altas habilidades/superdotação, também 

há uma lacuna histórica na identificação e atendimento, pois desde os tempos mais 

remotos da humanidade, há a valorização de indivíduos com inteligência superior. No 

entanto, as Altas Habilidades/Superdotação (AH/SD) teve início na década de 20, no 

contexto educacional brasileiro e obteve maior notoriedade com a implementação de 

Políticas Públicas Inclusivas em âmbito nacional e internacional, como a Declaração 

de Salamanca.  

As altas habilidades/superdotação constituem um tema complexo e ainda 

pouco conhecido na comunidade acadêmica (SABATELLA, 2008), no sistema 

educacional brasileiro e na sociedade em geral.  

As pesquisas realizadas por diversos estudiosos revelam a escassez de 

produções científicas sobre as altas habilidades/superdotação. Pérez (2012) justifica 

que até pouco tempo atrás as publicações e a produção científica eram muito 

escassas, atualmente há livros e artigos publicados em português e a produção 

científica tem aumentado, porém o número ainda é pequeno, constando no Banco de 

Teses da CAPES, até 2011, apenas 11 teses e 77 dissertações.  Pedro e Chacon 

(2015) realizaram um estudo comparativo de levantamento bibliográfico na Biblioteca 

Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD)- entre os anos de 1989 a 2013 no Brasil e 

espanhol foi realizado na Base de datos de Tesis Doctorales (TESEO) entre os anos 

de 1990 a 2014, sobre as teses de doutorado na área das altas 

habilidades/superdotação, a qual revelou a existência de 70 teses, sendo 20 
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brasileiras e 50 espanholas. A pesquisa mostra um crescente aumento de teses 

brasileiras, no entanto, os autores da pesquisa justificam que, “embora o número de 

publicações tenha aumentado progressivamente, esse ainda figura-se como 

incipiente frente ao número de publicações de outras áreas e a demanda de trabalho 

que esses estudantes requerem” (p. 1161).  

Diante do cenário atual, percebe-se que,  

 

[...] apesar do processo ainda estar bastante lento, principalmente devido às 
diferenças regionais e à falta de profissionais especializados, parece que 
finalmente, o Brasil implanta uma política pública para o atendimento às 
AH/SD que visa atender as demandas que a sociedade civil vem 
reivindicando há tanto tempo. (PÉREZ e FREITAS, 2009, p.3) 

 

Na perspectiva inclusiva, os estudantes com AH/SD necessitam de um 

atendimento especializado, que garantam o desenvolvimento e o conhecimento a 

respeito das particularidades, com o intuito de minimizar indiferenças, invisibilidade e 

desigualdades, permeando a consolidação de direitos e práticas educativas 

adequadas (ALENCAR, 2001; DELOU,2007; PÉREZ, 2004; OUROFINO e 

GUIMARÃES, 2007).   

O termo Altas Habilidades/Superdotação, utilizado pela Secretaria de 

Educação Especial, do Ministério da Educação e Cultura no Brasil, em seu documento 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva (2008, p. 15), define: 

 

[...] alunos com Altas Habilidades/Superdotação demonstram potencial 
elevado em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: 
intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes. Também 
apresentam elevada criatividade, grande envolvimento na aprendizagem e 
realização de tarefas em áreas de seu interesse. (BRASIL, 2008) 

 
Ressalta-se diferentes terminologias usadas para designar a habilidade 

superior: bem-dotados, talentosos, excepcionais, supernormais, mais capazes, 

gênios, entre outros que aparecem em diversas literaturas e que são empregadas ao 

longo desta dissertação, as quais serão citadas fidedignamente. No entanto, opta-se 

pelos termos Altas Habilidades/Superdotação pela consonância com a legislação 

vigente do Ministério da Educação e Cultura (MEC) e no meio acadêmico; e estudante 

com altas habilidades/superdotação para conceituar os indivíduos a que se referem, 

pois, a pesquisa acontece no contexto escolar. 
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 A escolha da terminologia fundamenta-se na definição de Cupertino (2008), 

“Altas habilidades: Habilidades acima da média em um ou mais domínios: intelectual, 

das relações afetivas e sociais, das produções criativas, esportivas e psicomotoras” e 

“Superdotação: Superdotado é o indivíduo que demonstra desempenho superior ao 

de seus pares em uma ou mais das seguintes áreas: habilidade acadêmica, motora 

ou artística, criatividade, liderança” (p.15).  Da mesma forma, opta-se pela utilização 

do termo estudante, por considerar a etimologia da palavra2.  

 Assim, o estudo visa esclarecer a ideia das altas habilidades/superdotação 

além da caracterizada pelo elevado desempenho, grande autonomia, sucesso na 

aprendizagem acadêmica e no trabalho escolar, generalizando um perfil encontrado 

nos estudantes altamente capazes, o que dificulta o empreendimento das altas 

habilidades/superdotação de forma mais abrangente (PEREIRA, 2014). A 

intencionalidade é maior, requer a legitimação do acesso e a garantia da igualdade de 

direitos, em estilos e ritmos de aprendizagem diferenciados e com estratégias 

educacionais distintas para desenvolvimento de suas habilidades (FREITAS, 2012). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que a concentração de 

pessoas com altas habilidades/superdotação na faixa de 3 a 5% da população geral 

(Sabatella, 2008). Todavia, no contexto escolar este percentual é inferior, apesar do 

crescimento de matrículas de estudantes com AH/SD nas últimas décadas, de acordo 

com o Censo Escolar MEC/INEP (MEC,2014; 2015; 2016; 2017) (gráfico 1).  

 

                                                           
2 Vem do latim studiosus, palavra que designava a pessoa dedicada, que gosta de algo, que é zelosa. 
O estudante é, por definição, aquele que ama o que faz, que ama aprender. 
https://www.dicionarioetimologico.com.br/estudante 
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1- Gráfico do número de matrículas da Educação Especial em classe comum de 

estudantes com altas habilidades/superdotação no Brasil nos anos de 2000 a 2017. 

Fonte: INEP (2015, 2016, 2017). 

 

O gráfico 1, mostra a expansão do número de matrículas de estudantes com 

altas habilidades/superdotação do período de 2000 a 2017, com um crescimento de 

2.566,1%. Entretanto, em comparação com dados do último Censo da Educação 

Básica, no ano 2017, apresentados nas Sinopses Estatísticas da Educação Básica 

(2017), do Ministério da Educação e Cultura através do Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, na Educação Especial o percentual 

total de matrículas totalizam 2,19% e os percentuais de matrículas de estudantes com 

altas habilidades/superdotação correspondem a ínfimos 0,040016%, muito aquém do 

idealizado pela Organização Mundial da Saúde e,  conforme dados do quadro 1: 
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Quadro 1– Número de Matrículas na Educação Básica3 no Brasil em 2017, de acordo com o 
Censo Escolar. 

 Educação 

Básica  

Educação 

Especial 

Estudantes com 

AH/SD 

Número de matrículas 48.608.093 1.066.446           19.451  

Percentual 100% 2,19% 0,040016% 

Fonte: INEP, 2017 

  

  Com a análise dos dados, verifica-se que “a porcentagem de estudantes 

identificados é mínima tornando os estudantes com AH/SD completamente invisíveis 

no contexto escolar e tornando essa temática um importante objeto para investigação” 

(PEDRO e CHACON, 2015, p. 1156). 

 Outra problemática do contexto educacional diz respeito a formação dos 

professores, de acordo com o estudo de GATTI, BARRETO E ANDRÉ (2011) e 

PIMENTA (2005), verifica-se que a formação inicial não se tem detido na questão das 

conexões entre os componentes curriculares acadêmicos com o que acontece nas 

escolas. A relação entre teorias e práticas, colocada como necessária nas 

normatizações políticas sobre a formação de professores para a educação básica, 

não se encontram refletida nos currículos praticados pelas instituições formadoras de 

professores.   

 Os dados do Censo da Educação de 2017, indicam que ainda há no Brasil e no 

Paraná professores atuando com estudantes sem a formação inicial mínima exigida 

pela legislação, Formação em nível médio, totalizando 2.784 professores no Brasil e 

43 professores no Estado do Paraná. Observa-se também um número insignificante 

de professores com pós-graduação stricto sensu, num total de 23.804 no mestrado e 

2.362 no doutorado, no Brasil e no Paraná, 2.571 professores com mestrado e apenas 

155 com doutorado, conforme indica o quadro. 

 

 

                                                           
3 Notas do Censo da Educação Básica (2017) sobre o total de alunos matriculados: 1 - O mesmo aluno 
pode ter mais de uma matrícula;  2 - Não inclui matrículas de turmas de Atendimento Complementar e 
Atendimento Educacional Especializado (AEE); 3 - Inclui matrículas do Ensino Regular, Especial e/ou 
Educação de Jovens e Adultos (EJA) e 4 - O número de matrículas na Educação Básica é composto 
pela soma das seguintes Etapas de Ensino: Total da Educação Infantil, Total do Ensino Fundamental, 
Total do Ensino Médio, Curso Técnico Concomitante, Curso Técnico Subsequente, Curso FIC 
Concomitante e Total da Educação de Jovens e Adultos. 
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Quadro 2– Número total de professores atuantes na Educação Básica no Brasil e no Paraná e 
grau de escolaridade em 2017.   

 TOTAL DE 

PROFESSOR

ES 

ENSINO

FUND. 

ENSINO 

MÉDIO 

ENSINO 

SUPERIOR 

TOTAL 

ENSINO 

SUPERIOR 

COM LICENC. 

SEM 

LICENC. 

ESPECIALI

ZACAO 

MESTRAD

O 

DOUTORAD

O 

BRASIL 1.399.114   2.784  270.389  1.125.941    1.091.061   34.880   506.661     23.804       2.362  

PARANÁ      84.211        43      5.597     78.571         77.419   1.152     62.120       2.571           155 

Fonte: INEP, 2017. 

 

Diante disso, percebe-se a necessidade de efetivar  

  

[...] o fortalecimento e ampliação das licenciaturas e implantação de políticas 
de formação continuada de pós-graduação (lato sensu e stricto sensu), 
sobretudo nas instituições públicas de ensino superior, tornando-as um 
espaço efetivo de formação e profissionalização qualificada e de ampliação 
do universo social, cultural e político (BRASIL, 2010, p. 63) 
 
 

 Quanto a formação continuada a prática mais frequente tem sido a de realizar 

cursos de suplência e/ou atualização dos conteúdos de ensino, o que tem se mostrado 

pouco eficiente para alterar a prática docente e consequentemente as situações de 

fracassos escolares por não tornarem a prática docente e pedagógica escolar nos 

seus contextos (PIMENTA, 2005). 

Eis que surge um novo desafio: como executar ações educacionais por 

professores de ensino regular com relação às altas habilidades sem formação inicial 

adequada e formação continuada que não contempla a realidade escolar?  

O Plano Nacional de Educação (2014), estabelece metas e estratégias que 

correspondem ao desafio, pois contemplam a formação inicial, a formação continuada 

e a educação especial com garantia do sistema educacional inclusivo, abrangendo 

todos níveis e modalidades, todavia,  são necessários subsídios para ações 

educacionais para professores de ensino regular que se situam entre a reduzida 

familiaridade em relação às necessidades educacionais dos estudantes com altas 

habilidades/superdotação, as ideias equivocadas acerca das características 

intelectuais, socioemocionais, cognitivas e as implicações na aprendizagem  e a 

limitada oferta de cursos de formação continuada, relativas a temática para todos os 

profissionais que trabalham na escola (PEREIRA, 2014). Assim, a formação 

continuada dos professores contribui para a reflexão das definições conceituais; 

identificação da superdotação; influência dos contextos familiar, social e escolar; 

programas de enriquecimento e atendimento educacional especializado, princípio 
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básico da educação inclusiva. Neste contexto, a formação de professores, constitui 

processo dinâmico e complexo, direcionado à melhoria permanente da qualidade 

social da educação e à valorização profissional (MEC, 2015).  

Estudo feitos por Sabatella (2008), Pérez (2013) e Fleith (2007), apontam para 

a necessidade de um aprofundamento da temática na formação continuada dos 

professores, constata-se escassez da produção científica sobre o tema, falta de 

conhecimento no âmbito escolar e na sociedade, mitos e crenças sobre as 

características das altas habilidades/superdotação, a falta de políticas públicas para a 

identificação e atendimento educacional.  

No Portal Educacional do Estado do Paraná – Dia a Dia Educação, da 

Secretaria de Educação do Estado do Paraná – SEED-PR, mantenedora das escolas 

da rede estadual, o qual acontece a pesquisa, observa-se a escassez de informações, 

literaturas e produções acadêmico-científicas sobre AH/SD, reduzindo-se a poucas 

indicações de filmes, formas de atendimento, artigos, livros, indicações de outros 

materiais e links interessantes, embora o estado do Paraná ter o maior número de 

estudantes identificados no Censo Escolar de 2017, conforme indica o gráfico 2. 

 

Gráfico 2-  Número de matrículas de Estudantes com altas habilidades/superdotação por Estado 
e Distrito Federal, em 2017. 

 

Fonte: INEP (2017) 
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Da mesma forma, constatou-se um número inexpressivo de produções 

científicas no Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, ofertados pela 

SEED-PR desde a implantação em 2007 a 2016/2017, apenas 22 produções didático 

pedagógica sobre altas habilidades/superdotação, que resultaram ao final do 

programa e requisito obrigatório 22 artigos, conforme descritos no gráfico 3: 

 

Gráfico 3: Produções Didático Pedagógica sobre altas habilidades/superdotação realizadas 
pelos professores do Programa de Desenvolvimento da Educação da SEED/PR, entre 2007 a 
2016 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.  

 

Primeiramente, observa-se a descontinuidade do PDE, que embora descrita 

como uma política pública de caráter permanente e com ingresso anual de 

professores (PARANÁ, 2010), não apresentam produções nos anos de 2011 e 2015. 

Quando as produções científicas sobre as altas habilidades/superdotação, o gráfico 

evidencia de maneira mais expressivas os anos de 2009 e 2014 e em menor 

expressão em 2008. As áreas de atuação dos pesquisadores PDE correspondem a 

82% na Educação Especial e 18% demais áreas (gestão escolar, pedagogia, ciências 

e matemática). No que se refere à produção realizada pelos professores no PDE no 

Núcleo Regional de Pato Branco, constata-se uma única produção na área de 

Educação Especial, no ano de 2016, sob orientação da Universidade Estadual do 

Centro Oeste – UNICENTRO, que discorre sobre a formação de professores no 

reconhecimento das altas habilidades/superdotação no contexto escolar. Tais dados, 

confirmam a “a desconsideração da presença desse aluno no contexto educacional” 

(LIMA e MOREIRA, 2018). 
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 De acordo com a análise das produções didático pedagógica sobre as altas 

habilidades/superdotação realizada por professores do PDE, as temáticas abordam 

na formação de professores (atuação/concepção/mediação e expectativas); a 

identificação dos estudantes com altas habilidades/superdotação; a perspectiva 

inclusiva das altas habilidades/superdotação; o atendimento educacional 

especializado; o enriquecimento curricular; as alternativas metodológicas, as 

inteligências múltiplas, o uso de recursos pedagógicos e a criatividade nas altas 

habilidades/superdotação.  

 Quanto às Instituições de Ensino Superior que orientaram as produções 

científicas do PDE, correspondem à Universidade Federal do Paraná – UFPR (27%),  

Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE (18%), Universidade 

Estadual de Londrina – UEL (14%),  Universidade Estadual de Maringá – UEM (14%), 

Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR (9%), Universidade Estadual do Centro 

Oeste – UNICENTRO (9%), Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG (4,5%) 

e Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP (4,5%). Diante os dados 

apresentados, constata-se que as altas habilidades/superdotação não tem 

notoriedade e é pouco divulgada no contexto educacional da rede estadual 

paranaense. Virgolim (2007, p.10) aponta que, o tema das altas 

habilidades/superdotação “é ainda pouco discutido em nossas universidades, o que 

produz uma lacuna na formação dos professores. Muitos saem de seus cursos sem 

terem a oportunidade de conhecer esta área tão importante”.  

Conforme dados do Censo da Educação Básica (2017), no estado do Paraná 

constam 3.504 estudantes com altas habilidades/superdotação matriculados em 

Classes Comuns - Ensino Regular e/ou Educação de Jovens e Adultos (EJA) em todas 

as etapas de ensino, entretanto, não apresenta dados referentes ao número de 

estudantes separados por etapas de ensino, conforme a tabela 4). O número de 

matrículas de estudantes com altas habilidades/superdotação no Atendimento 

Educacional Especializado, atendidos Salas de Recursos Multifuncionais – SRM, 

constam dos seguintes dados.  
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Quadro 3– Número de matrículas de estudantes com altas habilidades/superdotação 
identificados, atendidos nas SRM’s e número de SRM nos anos de 2016, 2017 e 2018. 

 2016 2017 2018 

Número de matrículas de estudantes com 

AH/SD. 

2.061 3.504 3.889 

Número de matrículas de estudantes com 

AH/SD no AEE – SRM. 

1.103 1.006 1.158 

Número de Salas de Recursos Multifuncional 

– AH/SD 

89 104 114 

Fonte: INEP (2016;2017); http://www.consultaescolas.pr.gov.br/consultaescolas-
java/pages/paginas/ensinoEscola/consultasEnsino.jsf?windowId=220 

 

 Diante disso, percebe-se a necessidade de aprofundar a temática com os 

professores da rede estadual de ensino, visando promover o reconhecimento, a 

identificação e condições favoráveis ao desenvolvimento e aproveitamento do talento, 

da inteligência e da criatividade dos estudantes. Foi a partir dessa perspectiva que se 

escolheu como problema desta pesquisa, a questão:  Como a mediação de um curso 

de formação de professores na modalidade continuada pode auxiliá-los na 

compreensão e identificação das Altas Habilidades/superdotação? 

 Mediante o contexto educacional no que se refere as altas 

habilidades/superdotação, estabeleceu-se como objetivo geral analisar se a mediação 

de um curso de formação de professores na modalidade continuada contribui para a 

elaboração de saberes, que permitem aos professores compreender e identificar as 

altas habilidades/superdotacão e propor encaminhamentos pedagógicos.  

Para isso, teceu-se os seguintes objetivos específicos:  

 Verificar as estratégias psíquicas elaboradas pelos professores para uma 

possível identificação de estudantes com Altas Habilidades/superdotação, a partir das 

mediações realizadas no curso de formação de professores na modalidade 

continuada.  

 Averiguar os saberes elaborados pelos professores após a realização do 

curso de formação de professores na modalidade continuada.  

 Conhecer os saberes dos professores acerca das áreas de altas 

habilidades: linguística, lógico-matemática, sinestésica e artística que compõem o 

instrumento psicopedagógico. 
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 Para alcançar os objetivos propostos, optou-se pela pesquisa estruturada na 

abordagem qualitativa justifica-se pela aceitação na área da educação e ao potencial 

para estudar as questões relacionadas à escola. (LUCKE E ANDRÉ, 1986). As 

autoras abordam que a pesquisa de caráter qualitativo se apresenta a partir da 

obtenção de dados descritivos, coletados diretamente com as situações estudadas, 

enfatizando as formas de manifestação, os procedimentos e as interações cotidianas 

do fato investigado, bem como, retratam a perspectiva dos participantes, 

caracterizando-se pelo ambiente natural como sua fonte direta de dados e o 

pesquisador como seu principal instrumento, pela predominância descritiva dos dados 

coletados, pela preocupação com o processo maior do que com o produto, pelo  

significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de atenção especial 

pelo pesquisador e pela tendência da análise dos dados seguir um processo indutivo.  

 Conforme Lüdke (1986, p. 45), “analisar dados qualitativos significa “trabalhar” 

todo o material obtido durante a pesquisa, ou seja, os relatos de observação, as 

transcrições de entrevista, as análises de documentos e as demais informações 

disponíveis”. 

Elegeu-se a pesquisa qualitativa de cunho de pesquisa-ação, por compreender 

realmente uma ação por parte das pessoas implicadas no processo investigativo, visto 

partir da solução de problemas coletivos e estar centrada no agir participativo e na 

ideologia de ação coletiva (BALDISSERA, 2011). Assim, “a pesquisa-ação como 

metodologia de pesquisa e de ação cria espaços onde as pessoas participam do 

projeto de atuação organicamente estabelecido (p. 10).  

De acordo com Thiollent (1985 apud Baldissera, 2011, p.5),   

 
“[...] a pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social que é concebida e 
realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um 
problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes 
representativos da situação da realidade a ser investigada estão envolvidos 
de modo cooperativo e participativo. (THIOLLENT, 1985, p.5) 

  

 Para que a pesquisa se realizasse os instrumentos para coleta de dados foram 

a entrevista, a intervenção participativa e o questionário, viabilizando a consecução 

dos objetivos pretendidos.  

 A realização das entrevistas teve o intuito de levantar dados sobre o 

conhecimento dos professores sobre as altas habilidades/superdotação, por possuir 

interação “havendo uma atmosfera de influência recíproca” (LUCKE e ANDRÉ, 1987, 
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p.33), permitindo uma relação que exige do pesquisador um alto grau de preparo e 

atenção não somente nas palavras do entrevistado, mas em aspectos corporais e 

comportamentais. A entrevista permite uma investigação de maneira exclusiva com 

cada participante, ao “ganhar vida ao se iniciar o diálogo entre o entrevistado e o 

entrevistador” (LUCKE e ANDRÉ, 1986, p. 34). Desta forma, a opção pela entrevista 

semiestruturada permitiu uma liberdade de percurso, sem a imposição rígida de 

questões que permitem ao entrevistado discorrer com base nas informações que ele 

detém, a partir de um “clima de estímulo e de aceitação mútua, as informações fluirão 

de maneira notável e autêntica” (LUCKE e ANDRÉ, 1986, p.34).  

A entrevista semiestruturada, compreendeu a primeira etapa da presente 

pesquisa, a qual contém 11 questões com perguntas abertas, divididas em duas 

categorias: 1) Formação dos Professores: formação acadêmica, tempo e atuação 

profissional dos professores; 2) Altas habilidades/superdotação: na formação 

acadêmica inicial e continuada; conhecimento, conceitos, características, 

reconhecimento em sala de aula, processo de identificação e atuação profissional 

(apêndice 1). As entrevistas, previamente agendadas e realizadas nas horas-

atividades, foram gravadas em áudio, que resultaram em quatro horas e cinquenta e 

cinco minutos de gravação e posteriormente transcritas utilizando o aplicativo Google 

Apps, ferramenta digitação por voz, objetivando conhecer os saberes sobre as altas 

habilidades/superdotação. 

Com os dados obtidos nas entrevistas, elaborou-se a segunda etapa que 

abrangeu a intervenção participativa com os professores da rede estadual de ensino 

do Ensino Fundamental – anos finais, que atuam com os estudantes com indicativos 

de altas habilidades/superdotação. Esta etapa permitiu o processo de reflexão-ação, 

com a participação ativa dos sujeitos envolvidos e a inter-relação com saber científico.  

Para a realização da intervenção participativa foi elaborado Curso de 

Formação: “Altas Habilidades/superdotação: Mas isso aí Existe? ”, estruturado em três 

encontros presenciais numa abordagem conceitual sobre:  

1º. Encontro: Legislação, história e políticas públicas das AH/SD: Aspectos históricos, 

legais e políticas públicas na perspectiva da Educação Inclusiva. 

2º. Encontro: Conceituação de altas habilidades/superdotação e talento: 

terminologias, tipos de superdotação, habilidades e inteligências; Mitos e conceito 

errôneos sobre AH/SD e Características intelectuais, sociais, comportamentais, 

acadêmicas e emocionais dos superdotados/talentosos. 
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3º. Encontro: Procedimento de identificação dos estudantes com altas 

habilidades/superdotaçao em sala de aula; Instrumentos de avaliação e testes usados 

para a avaliação psicopedagógica e sociocultural e Atendimento Educacional 

Especializado. 

Dentre as atividades práticas programas no Curso de Formação, os 

professores realizam o procedimento de identificação dos estudantes com altas 

habilidades/superdotação, utilizando  instrumentos de avaliação de triagem  Lista de 

Verificação de Indicadores de Altas Habilidades/superdotação (LIVIAHSD), 

respondido pelos professores de diferentes disciplinas do ensino fundamental e Lista 

de Verificação de Indicadores de Altas Habilidades/superdotação – Área Artística 

(LIVIAHSD – AA), respondido pelo professor de Arte. Após a triagem dos estudantes 

com indicativos de altas habilidades/superdotação, foi aplicado o instrumento 

psicopedagógico desenvolvido pelas autoras Machado, Vestena e Barby (2017), com 

a finalidade de identificar estudantes com indicativos de altas 

habilidades/superdotação. 

Para a compreensão dos conteúdos e conceitos, elaborou-se um material de 

apoio, abordando teoricamente os todas as temáticas apresentadas (apêndice 2). Em 

parceria com Faculdade Inova de Palmas- PR, o curso de formação de professores, 

foi ofertado como curso de extensão universitária, com carga horária total de 80 horas, 

devidamente certificado. 

 A terceira etapa da pesquisa, constituiu-se de um questionário elaborado e 

aplicado com 14 questões abertas, com o objetivo de conhecer os saberes elaborados 

e construídos sobre as temáticas abordadas no Curso de Formação de Professores 

“Altas Habilidades/superdotação: Mas isso aí Existe? ”. Para GIL (2008), o 

questionário permite que as pessoas o respondam no momento em que julgarem mais 

conveniente e não expõe os pesquisados à influência das opiniões e do aspecto 

pessoal do entrevistado. 

O município de Mangueirinha foi escolhido para realização da pesquisa devido 

a abrangência de escolas do campo que ofertam o Ensino Fundamental II; seleção de 

duas escolas do campo com maior número de estudantes matriculados, devido a 

impossibilidade de realização pelo tempo disponível a coleta de dados e ao 

cronograma do Programa de Pós-graduação em Educação da Unicentro; perspectiva 

de compreender a necessidade das escolas em aprofundar à temática das altas 

habilidades/superdotação; ao uso de instrumento para identificação de indicativos de 
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altas habilidades/superdotação; a ausência de instrumentos psicopedagógicos de 

identificação na realidade do município, embora se tenha diagnosticado apenas um 

estudante com altas habilidades/superdotação nesta modalidade de ensino e a 

compreensão de diferentes realidades escolares, socioculturais, escolas urbanas e 

rurais e os professores que atuam na rede estadual de ensino desconhecer as Altas 

habilidades/superdotação ou não acreditar que existam estudantes com estas 

características no âmbito escolar de atuação.  

Elegeu-se duas instituições de ensino para a realização da pesquisa, a qual 

adota-se a denominação de VD1 - para a instituição que tem matriculado um 

estudante com altas habilidades/superdotação e VD2 - para a instituição que não tem 

estudante com altas habilidades/superdotação, as siglas correspondem as iniciais do 

nome dos patronos que coincidentemente são iguais. As instituições foram elegidas 

para averiguar o conhecimento da temática em ambas instituições de ensino; 

constatar as práticas e o atendimento pedagógico dos professores na instituição com 

estudante com altas habilidades/superdotação e investigar se os professores da 

instituição que não tem estudante com altas habilidades/superdotação estão 

preparados para atender estes estudantes, em caso de demanda escolar. 

O universo da pesquisa constitui-se em vinte e sete professores que atuam no 

Ensino Fundamental II e nas Salas de Recursos Multifuncional. A instituição VD1, 

possui um total de vinte e um professores: treze professores que atuam nas quatro 

turmas do Ensino Fundamental II, oito professores atuam no Ensino Médio e um 

professor atua na Sala de Recursos Multifuncional. A instituição VD2, possui doze 

professores que atuam nas sete turmas do Ensino Fundamental II e um professor atua 

na Sala de Recursos Multifuncional. Ambas as instituições ofertam Atendimento 

Educacional Especializado nas Salas de Recursos Multifuncional –Tipo I, no entanto, 

não há atendimento Educacional Especializado para o estudante com altas 

habilidades/superdotação, entretanto, houve a aceleração de estudos, prevista na 

LDBEN (1996), através do processo de Reclassificação, no ano letivo de 2015.   

Para a realização da pesquisa, foram seguidos todos os trâmites legais 

estipulados pelo Comitê de Ética da Universidade Estadual do Centro-Oeste que visa 

salvaguardar os direitos e a dignidade dos sujeitos da pesquisa, contribuindo para a 

qualidade das pesquisas e para a discussão do papel da pesquisa no 

desenvolvimento institucional e no desenvolvimento social da comunidade. Contribui 

ainda para a valorização do pesquisador que recebe o reconhecimento de que sua 
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proposta é eticamente adequada. (UNICENTRO, 2018).  Inicialmente, as direções das 

instituições tiveram o conhecimento da pesquisa através do pré-projeto para a 

concessão das cartas de anuência e autorização para realização do estudo. 

Posteriormente, foi encaminhado no Núcleo Regional de Educação de Pato Branco a 

solicitação à SEED-PR para realização da pesquisa e os termos de compromisso da 

pesquisa. Mediante a Carta de Concordância da Instituição coparticipante, expedida 

pela SEED, os Termos de Consentimento Livre e Esclarecido dos responsáveis e 

Termos de Assentimentos dos sujeitos da pesquisa e demais documentos legais, o 

projeto foi submetido a avaliação do Comitê de Ética da Universidade Estadual do 

Centro-Oeste. O parecer de aprovação do projeto obteve-se pela expedição do 

parecer consubstanciado sob o número CAAE 83999717.7.0000.0106, parecer 

número 2.537.880, 12 de março de 2018 (Anexo1). 

A teoria histórico-cultural de pesquisa de Vygotsky é a base teórica da 

abordagem da análise e interpretação dos dados, pois trata-se de uma pesquisa no 

âmbito escolar. De acordo com a teoria possibilita compreender o processo de 

desenvolvimento humano, tendo o espaço escolar e sua organização como lócus 

privilegiado para a potencialização deste desenvolvimento (BARBOSA, MILLER e 

MELLO, 2016). 

A teoria vygotskyana propõe, 

  

[...] uma nova psicologia que, [...] compreende o aspecto cognitivo a partir da 
descrição e explicação das funções psicológicas superiores, as quais, na sua 
visão, eram determinadas histórica e culturalmente (LUCCI, 2006, p. 4). 
  

 

De acordo com o autor, a teoria de Vygotsky do funcionamento intelectual 

humano inclui tanto a identificação dos mecanismos cerebrais subjacentes à formação 

e desenvolvimento das funções psicológicas, como a especificação do contexto social 

em que ocorreu tal desenvolvimento. Os objetivos de sua teoria são caracterizar os 

aspectos tipicamente humanos do comportamento e elaborar hipóteses de como 

essas características se formam ao longo da história humana e de como se 

desenvolvem durante a vida do indivíduo (LUCCI, 2006).   

 A pesquisa tem como fundamento o modelo sociocultural de altas 

habilidades/superdotação, que consiste em paradigmas focados em aspectos 

socioculturais que concentram a atenção sobre as altas habilidades/superdotação,  
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considerando o ambiente que envolve a pessoa, os fatores que ele determina, e por 

não considerar todos os mesmos contextos (CAMACHO,2016).  

 Para Mönks (2003) os contextos sociais da família, da escola e do 

relacionamento com os pares constituem os meios sociais de aprendizagem mais 

importantes dos estudantes. 

 Assim sendo, os modelos socioculturais consideram que a cultura e a 

sociedade do momento estabelecem o que é considerado talento especial, agregando 

também o contexto social e familiar como favorecedores, ou não, do desenvolvimento 

correto e adequado do sujeito superdotado (LÓPEZ e GUTIÉRREZ, 2011). 

 A principal característica do modelo sociocultural é o que a sociedade 

determina em cada período o que se entende por indivíduo com altas 

habilidades/superdotação e como o contexto facilita ou dificulta sua evolução 

(CAMACHO,2016). Assim, a definição depende do contexto social em que está 

inserida, de acordo com a função do período sociocultural, temporal e histórico em 

que é contextualizado (LOPEZ e GUTIERREZ, 2011).  

Desta forma, enfatizando a relevância do desenvolvimento humano, busca-se 

nas interações socioculturais, a fundamentação diante o problema de estudo e como 

pressupostos, elencam-se da teoria vygotskyana as categorias de mediação, 

desenvolvimento e aprendizagem, que serão articuladas ao longo da pesquisa, nos 

capítulos que compõem a base do referencial teórica.  

Diante da proposta de investigação, organiza-se a dissertação em seis seções.  

A primeira seção: MARCOS HISTÓRICOS, LEGISLAÇÃO E POLÍTICAS 

PÚBLICAS SOBRE A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DOS PROFESSORES 

NA PERSPECTIVA INCLUSIVA apresenta aspectos sobre a contextualização 

político-educacional da formação inicial e formação continuada de professores, no 

qual serão apresentados os fundamentos históricos, legais e políticos base nos 

dispositivos legais nacionais e estaduais, na perspectiva da Educação Inclusiva.  

A segunda seção: MARCOS CONCEITUAIS: ALTAS 

HABILIBIDADES/SUPERDOTAÇÃO: “MAS ISSO AÍ NÃO EXISTE”..., apresenta a 

educação dos estudantes com altas habilidades/superdotação nos contextos 

internacional e nacional, os conceitos, terminologia a legislação, política públicas, a 

compreensão das características típicas comportamentais, socioemocionais, 

intelectuais, de liderança e escolares, teorias da inteligência e mitos em relação a este 

público, bases teóricas que subsidiam a pesquisa.  
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Na terceira seção: PROCESSOS DE IDENTIFICAÇÃO DE ALTAS 

HABILIDADES POR INSTRUMENTOS PSICOPEDAGÓGICOS, apresenta a 

identificação dos estudantes com altas habilidades/superdotação, os instrumentos 

psicológicos e psicopedagógicos, com ênfase no instrumento psicopedagógico, objeto 

principal desta investigação, que são utilizados no contexto educacionais para os 

estudantes com altas habilidades/superdotação.  

Na quarta seção: PROGRAMAS DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA, 

apresenta o atendimento educacional especializado, a importância dos programas de 

intervenção, o amparo legal e os programas de atendimento aos estudantes com altas 

habilidades/superdotação no Brasil e o programa de intervenção pedagógico desta 

pesquisa. 

A quinta seção: CAPÍTULO V: REFLEXÕES E PERCEPÇÃO ANTI E PÓS 

PROGRAMAS DE INTERVENÇÃO NA ÁREA DE ALTAS 

HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, são apresentados a análise dos dados obtido 

durante o Curso de Formação de Professores: Altas Habilidades/superdotação: Mas 

isso aí existe?, e os resultados obtido durante a trajetória da pesquisa. 

Na sexta seção, descreve-se as considerações finais, os resultados obtidos, 

apontamentos, orientações pertinentes e sugestões, verificadas durante a pesquisa. 

Desta forma, espera-se consolidar o direito humano, universal e 

constitucional desses indivíduos serem assistidos no desenvolvimento de suas 

potencialidades (BRASIL, 1999). 
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1 MARCOS HISTÓRICOS, LEGISLAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS DA 

FORMACAO INICIAL E CONTINUADA DOS PROFESSORES NA PERSPECTIVA 

INCLUSIVA 

 

Nesta sessão, apresentam-se aspectos sobre a contextualização político-

educacional da Formação inicial e formação continuada de professores, a qual são 

apresentados os fundamentos históricos, legais e políticos baseado nos dispositivos 

legais nacionais e estaduais, na perspectiva da Educação Inclusiva.  

 

 

1.1 Aspectos históricos e marcos legais da formação de professores4. 

 

 

O sistema educacional brasileiro passou por grandes mudanças nos últimos 

anos, não há como negar os avanços históricos, políticas públicas, pressupostos 

pedagógicos e marcos legais que estabeleceram diretrizes e princípios filosóficos, 

éticos, políticos e sociais para garantir a educação como um “direito de todos”, 

conforme a Constituição Federal promulgada em 1988, principalmente ao que se 

refere a formação inicial e continuada dos professores. 

Historicamente, a educação brasileira guarda heranças coloniais, disposições 

teóricas anacrônicas, práticas políticas autoritárias e fundamentações ético-

pedagógicas contraditórias, numa concepção histórica e política que considera a 

educação uma prática social condicionada às relações econômicas e às políticas 

dominantes (Nunes e Romão, 2013).   A luta pela conquista de um sistema público de 

educação escolar, universal, democrático e de qualidade social, origina-se da “luta 

histórica dos movimentos sociais e das organizações políticas dos trabalhadores 

brasileiro” (p.159). 

No Brasil, a questão do preparo de professores emerge de forma explícita após 

a independência. Saviani (2009), quando se cogita a organização da instrução 

popular, examinando-se a questão pedagógica em articulação com as transformações 

                                                           
4 Opta-se pelo termo professor, entretanto, serão utilizados no estudo os termos docentes, educadores, 
profissionais da educação, de acordo com a referência citada.  



 
 

34 
 

que se processaram na sociedade brasileira ao longo dos últimos dois séculos, 

distinguindo por períodos a história da formação de professores no Brasil: 

1. Ensaios intermitentes de formação de professores (1827-1890). Esse 
período se inicia com o dispositivo da Lei das Escolas de Primeiras Letras, 
que obrigava os professores a se instruir no método do ensino mútuo, às 
próprias expensas; estende-se até 1890, quando prevalece o modelo das 
Escolas Normais. 
2. Estabelecimento e expansão do padrão das Escolas Normais (1890-1932), 
cujo marco inicial é a reforma paulista da Escola Normal tendo como anexo a 
escola-modelo. 
3. Organização dos Institutos de Educação (1932-1939), cujos marcos são as 
reformas de Anísio Teixeira no Distrito Federal, em 1932, e de Fernando de 
Azevedo em São Paulo, em 1933. 
4. Organização e implantação dos Cursos de Pedagogia e de Licenciatura e 
consolidação do modelo das Escolas Normais (1939-1971). 
5. Substituição da Escola Normal pela Habilitação Específica de Magistério 
(1971-1996). 
6. Advento dos Institutos Superiores de Educação, Escolas Normais 
Superiores e o novo perfil do Curso de Pedagogia (1996-2006) (SAVIANI, 
2009, p.143-144). 

 

Com a promulgação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 

4.024, em 20 de dezembro de 1961, a formação de professores ganha um capítulo 

específico, com o título: Da Formação do Magistério para o Ensino Primário e Médio, 

discorre sobre a formação de professores, orientadores, supervisores e 

administradores escolar quanto à formação inicial, níveis de escolaridade, etapas e 

modalidades de atuação, bem como as instituições competentes para a formação 

inicial.  

Nesta LDB, o artigo 52, estabelece que o ensino normal a finalidade de formar 

de professores, orientadores, supervisores e administradores escolares destinados ao 

ensino primário, e o desenvolvimento dos conhecimentos técnicos relativos à 

educação da infância. Os artigos subsequentes definem a formação especifica para 

cada nível de ensino:   a formação de docentes para o ensino primário dá-se em 

escola normal de grau ginasial e além das disciplinas obrigatórias do curso secundário 

ginasial será ministrada preparação pedagógica e em escola normal de grau colegial;  

aos institutos de educação além dos cursos de grau médio, incumbia a  ministração 

de cursos de especialização, de administradores escolares e de aperfeiçoamento, 

abertos aos graduados em escolas normais de grau colegial. A formação de 

professores para o ensino médio era competência das faculdades de filosofia, ciências 

e letras e de professores de disciplinas específicas de ensino médio técnico em cursos 

especiais de educação técnica. (BRASIL, 1961) 
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Na Lei de Diretrizes e Bases nº 5.692/71, a formação para o magistério foi 

contemplada, no Capítulo V, intitulado “Dos Professores e Especialistas”, onde se 

verifica a alteração respeito da organização do sistema de ensino em graus e a 

formação de professores a exigência de formação mínima para o exercício do 

magistério: 

a) no ensino de 1º grau, da 1ª à 4ª séries, habilitação específica de 2º grau; 
b) no ensino de 1º grau, da 1ª à 8ª séries, habilitação específica de grau 
superior, ao nível de graduação, representada por licenciatura de 1º grau, 
obtida em curso de curta duração; 
c) em todo o ensino de 1º e 2º graus, habilitação específica obtida em curso 
superior de graduação correspondente a licenciatura plena.” (BRASIL,1971) 
 

Contudo, a Lei nº 5.692/71, prevê que as alterações se ajustem às diferenças 

culturais de cada região do país e que atenda aos objetivos específicos de cada 

grau, às características das disciplinas, áreas de estudo ou atividades e às fases de 

desenvolvimento dos educandos. A formação de administradores, planejadores, 

orientadores, inspetores, supervisores e demais especialistas de educação passa a 

ser feita em curso superior de graduação, com duração plena ou curta, ou de pós-

graduação. 

Segundo Castro e Amorim (2015), o histórico da formação continuada no Brasil 

remete a duas orientações a partir dos anos 1970: a da reciclagem e a da capacitação. 

A primeira consistia, principalmente, em atualizar os professores para que seus 

conhecimentos disciplinares alcançassem uma proximidade maior com a produção de 

conhecimentos científicos por parte das universidades, “ tratava-se de uma espécie 

de atualização de conteúdos relacionados às disciplinas de ensino de cada um” (p. 

43). A segunda, investia mais no treinamento dos professores no que se refere ao 

domínio de técnicas e à aplicação de recursos de ensino. Contudo, as duas vertentes 

encontram justificativa na evidente aceleração do ritmo de produção de 

conhecimentos e técnicas, que cada vez mais rapidamente se tornavam obsoletos, 

assim como a flagrante queda da qualidade da formação dos professores, em razão 

do processo de proletarização do magistério iniciado nos anos 1960.  O autores 

enfatizam-se que,  

o aumento da velocidade de produção de conhecimentos científicos, 
conjugado com a formação cada vez mais precária dos professores, assim 
como as condições inadequadas, quando não aviltantes, em que estes 
exercem sua profissão constituíram um problema que os gestores públicos e 
privados optaram por enfrentar com ações voltadas para “reciclar” e 
“capacitar” os docentes, movimentos que, sob a ótica dos gestores, os 
professores não seriam capazes de realizar de forma autônoma. (CASTRO e 
AMORIM, 2015, p. 44) 

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/12122160/art-30-a-da-lei-de-diretrizes-e-base-de-1971-lei-5692-71
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/12122132/art-30-b-da-lei-de-diretrizes-e-base-de-1971-lei-5692-71
https://www.jusbrasil.com.br/topicos/12122093/art-30-c-da-lei-de-diretrizes-e-base-de-1971-lei-5692-71


 
 

36 
 

Esta visão sobre a formação de professores perpassa por duas décadas, 

quando passa ter uma nova conjectura a partir da promulgação da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº. 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996, 

que tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. O título VI – Dos 

Profissionais da Educação, da LDBEN foi alterada pelas Lei nº 11.301/2006,   Lei nº 

12.014/2009, Lei nº 12.796/2013 e Lei nº 13.415/2017, legislação a vigência 

estabelece critérios sobre a formação inicial e continuada, considerando os 

profissionais da educação escolar básica os que, nela estando em efetivo exercício e 

tendo sido formados em cursos reconhecidos, são: 

I – professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na 

educação infantil e nos ensinos fundamental e médio;  

II – trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia, com 

habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação 

educacional, bem como com títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas; 

III – trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso técnico ou 

superior em área pedagógica ou afim. 

IV - profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de 

ensino, para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência 

profissional, atestados por titulação específica ou prática de ensino em unidades 

educacionais da rede pública ou privada ou das corporações privadas em que tenham 

atuado, exclusivamente para atender ao inciso V do caput do art. 36.5 

V - profissionais graduados que tenham feito complementação pedagógica, 

conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação. (BRASIL, 1996)  

 

Quanto à formação inicial, estabelece-se:  

 

Art. 62.  A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 
nível superior, em curso de licenciatura plena, admitida, como formação 
mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco 
primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na 
modalidade normal.  (BRASIL, 1996). 

  

                                                           
5  V- Formação técnica e profissional. (Incluído pela Lei nº 13.415, de 2017). 

http://www.jusbrasil.com/legislacao/1034524/lei-12796-13
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A LDBEN (1996) institui ainda que a  União, Estados e  Municípios, em regime 

de colaboração, promovam a formação inicial, a continuada e a capacitação dos 

profissionais de magistério, mediante: utilização de recursos e tecnologias de 

educação a distância;  mecanismos facilitadores de acesso e permanência em cursos 

de formação de docentes em nível superior para atuar na educação básica pública;  

incentivo a formação de profissionais do magistério a qual alterou a atuar na educação 

básica pública mediante programa institucional de bolsa de iniciação à docência a 

estudantes matriculados em cursos de licenciatura, de graduação plena, nas 

instituições de educação superior e currículos com referência na Base Nacional 

Comum Curricular.    

Com as alterações da LDBEN (1996), a experiência docente  passa a ser pré-

requisito para o exercício profissional de quaisquer outras funções de magistério6, nos 

termos das normas de cada sistema de ensino.     

Nas últimas décadas, no contexto educacional, “ocorreram avanços 

importantes em relação à formação de professores no Brasil, não apenas em termos 

de legislação, mas também em relação à produção do conhecimento acadêmico” 

(PLESCH, 2009, p. 143).  A formação de profissionais do magistério da educação 

básica e à valorização dos profissionais, ganha notoriedade com a implementação de 

políticas, diretrizes e normativas sobre a formação inicial e continuada (NUNES e 

ROMÃO, 2013), baseados nos princípios da defesa da dialogia, da autonomização, 

da liberdade e da democratização como chaves para o processo educativo dos 

cidadãos e da sociedade como um todo, defendida Paulo Freire (1997).  

Dentre as normativas legais, a Resolução nº 1/2002, do Conselho Nacional de 

Educação - CNE, instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores da Educação Básica em nível superior, curso de licenciatura, de 

graduação plena, a qual se constituiu num conjunto de princípios, fundamentos e 

procedimentos na organização institucional e curricular dos estabelecimentos de 

ensino, aplicados em todas as etapas e modalidades da educação básica, 

estabelecendo as orientações inerentes à formação para a atividade docente.  

                                                           
6 São consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação 
no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica 
em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de 
unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. Artigo 66, parágrafo 
segundo.  (Incluído pela Lei nº 11.301, de 2006). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11301.htm#art1
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A diretriz fundamenta que aprendizagem tem como princípio metodológico a 

ação-reflexão-ação e aponta a resolução de situações problema como estratégias 

didáticas privilegiadas e são elencadas, as competências para os cursos de formação 

dos professores para contemplar: o comprometimento com os valores inspiradores da 

sociedade democrática; à compreensão do papel social da escola; o domínio dos 

conteúdos a serem socializados, os significados em diferentes contextos e a 

articulação interdisciplinar; o domínio do conhecimento pedagógico; o conhecimento 

de processos de investigação que possibilitem o aperfeiçoamento da prática 

pedagógica e o gerenciamento do próprio desenvolvimento profissional, envolvendo 

questões culturais, sociais e econômicas de acordo com cada etapa e modalidade da 

educação básica.  

Neste sentido, Tardif (2005) complementa que, o conjunto de saberes que 

fundamentam o ato de ensinar no ambiente escolar são provenientes da formação 

inicial e contínua dos professores; do currículo e socialização escolar; conhecimento 

das disciplinas; da experiência na profissão, cultura pessoal e profissional e da 

aprendizagem com os pares. O autor especifica o saber num sentido amplo que 

“engloba os conhecimentos, as competências, as habilidades (ou aptidões) e as 

atitudes dos docentes, ou seja, aquilo que foi muitas vezes chamado de saber, de 

saber-fazer e de saber-ser.” (p.60) 

O Decreto nº 6.755/2009, instituiu A Política Nacional para a Formação de 

Profissionais do Magistério da Educação Básica, dispondo sobre a atuação da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES para o 

fomento a programas de formação inicial e continuada, a qual foi substituída pelo 

Decreto no. 8.752/2016.  

A proposta para a formação inicial e continuada dos profissionais do magistério 

para as redes públicas da educação incumbia a colaboração entre União, os Estados, 

o Distrito Federal e os Municípios, por meio da  criação dos Fóruns Estaduais 

Permanentes de Apoio à Formação Docente e de ações e programas específicos do 

Ministério da Educação,  com representantes de diversas instâncias e instituições, 

para articular planos estratégicos formulados a partir de diagnósticos, acompanhá-los 

e avaliá-los. Tais ações visam suprir,  

 

[...] uma ideia bastante arraigada na Formação Continuada é a de que ela se 
faz necessária em razão de a formação inicial apresentar muitas limitações e 
problemas, chegando, em muitos casos, a ser de extrema precariedade. 
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Nesse sentido, a Formação Continuada decorre da necessidade de suprir as 
inadequações deixadas pela formação inicial, que repercutem fortemente no 
trabalho docente. (FUNDAÇAO CARLOS CHAGAS, 2011). 

 

Segundo Borges, Aquino e Puertes (2011, p.107), o decreto propunha,  

 

ações formativas, no sentido de prever a articulação entre as instituições de 
ensino superior e as redes de ensino da Educação Básica e a participação 
dos estudantes nas atividades de ensino da educação básica e a participação 
dos estudantes nas atividades de ensino-aprendizagem da escola pública, 
com projetos pedagógicos, fomentados pela Capes, que proponham a 
inovação nas matrizes curriculares e percursos formativos, bem como 
propostas de revisão da estrutura acadêmica e curricular dos cursos de 
licenciatura e pesquisa que impactem a formação de docente. 

 

A Política Nacional para a Formação de Professores representou uma ação 

inovadora quanto à formação, pois articulava-se entre diversas instâncias, com as 

ações que favoreciam,  

 
a formação do profissional da educação para atuar na educação básica é 
entendida como um processo marcado pela complexidade do conhecimento, 
pela crítica, pela reflexão-ação, pela criatividade, pelo reconhecimento da 
identidade cultural dos envolvidos nos processos formativos e pelas relações 
estabelecidas na mediação entre formadores e aprendentes. (BRZEZINSKI, 
2008, p. 1141) 

 

Em 2010, a Conferência Nacional da Educação – CONAE (2010), oportuniza 

debates, estudos e discussões em plenárias nas esferas municipais, regionais, 

estudais e nacionais, a qual não há como negar o avanço incontestável das 

deliberações no que se remete às políticas públicas e valorização dos profissionais da 

educação, especificamente na formação inicial e continuada dos professores 

(FUNDAÇAO CARLOS CHAGAS, 2011).  

O Documento Final publicado em 2010, apresentou o Eixo IV, específico para 

a temática intitulado – Formação e valorização dos Profissionais da Educação. 

Pautada numa concepção de educação como processo construtivo e permanente 

estabeleceu diversas ações referentes à prática docente, das quais se destaca a 

“realização de processos de formação inicial e continuada dos/das docentes, em 

consonância com as atuais demandas educacionais e sociais e com as mudanças 

epistemológicas no campo do conhecimento” (MEC, 2010, p.81). 
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O documento prevê a institucionalização de uma Política Nacional de Formação 

dos Profissionais da Educação7, visa  contribuir para uma educação básica e superior 

de qualidade, com a finalidade de garantir a formação baseada na dialética entre teoria 

e prática, assim como a  valorização da prática profissional como momento de 

construção e ampliação do conhecimento, através da reflexão, análise,  

problematização do conhecimento e das soluções criadas no ato pedagógico em 

todas as suas etapas (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio);  

modalidades (educação profissional, de jovens e adultos, do campo, escolar indígena, 

especial e quilombola) e da formação dos profissionais para a educação superior 

(graduação e pós-graduação).  Para Sobrinho, Pantaleão e Sá, (2016, p. 507),  

 

a Conae (2010) se constituiu num espaço de debate que possibilitou uma 
ampla participação de setores ligados à educação brasileira nos seus 
distintos níveis, modalidades, interesses e finalidades, da educação infantil à 
pós-graduação.  
 

A formação continuada prevê uma base comum pautada no desenvolvimento 

de sólida formação teórica e interdisciplinar, na teoria e prática como princípio 

educativo, na pesquisa e gestão democrática com princípio emancipador e 

transformador das relações sociais. (CONAE, 2010). Com todas as mudanças 

propostas, a institucionalização da formação inicial no Brasil no contexto atual passa 

a ser delegada:  

a) nas escolas normais, (...) oferecem o curso de magistério/normal de nível 
médio;  
b) nas universidades, que oferecem os cursos de licenciatura (...) o curso de 
pedagogia e a complementação pedagógica dos demais curso de 
licenciatura;  
c) nas IES, (...) nos centros universitários, faculdades integradas ou 
faculdade, institutos, centros e escolas que oferecem cursos de licenciatura 
em geral;  
d) nos institutos superiores de educação, (...) para assumir toda a formação 
inicial e continuada de professores/as; 
e) nos centros federais de educação tecnológica (CEFET) ou institutos 
federais de educação tecnológica (IFET), que podem ofertar os atuais cursos 
de licenciatura, além de licenciaturas especificas para a educação 
profissional. (BRASIL, 2010, p.80) 

 

O documento prevê ainda que “a formação inicial deve ser articulada com a 

formação continuada” (BRASIL, 2010, p.80), numa perspectiva de transformação da 

                                                           
7 O documento usa o termo de profissionais da educação ao se referir aos/às professores/as, 

especialistas e funcionários/as de apoio e técnico administrativos que atuam nas instituições 
e sistemas de ensino. 
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prática pedagógica, ampliação do capital cultural dos professores e estudantes e com 

uma reflexão crítica sobre o processo pedagógico, com a intenção de possibilitar o 

desenvolvimento de criticidade e criatividade (BRASIL, 2010). 

Dourado (2015), ressalta que as deliberações cumpriram um papel singular 

para,  

reafirmar uma base comum nacional para a formação inicial e continuada 
cujos princípios devem ser considerados na formulação dos projetos 
institucionais de formação inicial e continuada – incluindo a licenciatura – por 
meio da garantia de concepção de formação pautada tanto pelo 
desenvolvimento de sólida formação teórica e interdisciplinar em educação 
de crianças, adolescentes, jovens e adultos(as) e nas áreas específicas de 
conhecimento científico quanto pela unidade entre teoria e prática e pela 
centralidade do trabalho como princípio educativo na formação profissional, 
como também pelo entendimento de que a pesquisa se constitui em princípio 
cognitivo e formativo. (DOURADO, 2015, p. 301) 

 

 

As ações pautadas pela CONAE (2010) resultaram no Plano Nacional de 

Educação (PNE) aprovado pela Lei nº. 13.005/2014, em conformidade com a LDB, 

que passa a articular os planos de educação nos estados, no Distrito Federal e nos 

municípios para a construção do Sistema Nacional de Educação (SNE), visando 

superar a   

complexidade do modelo federativo brasileiro, as lacunas de regulamentação 
das normas de cooperação e a visão patrimonialista que ainda existe em 
muitos setores da gestão pública tornam a tarefa do planejamento 
educacional bastante desafiadora (BRASIL, 2014, p.5). 
 

Com isso, diminuir as lacunas de articulação federativa no campo da política 

pública educacional e assumir compromissos com o esforço contínuo de eliminação 

das desigualdades históricas no Brasil (BRASIL, 2014). 

Desta forma, a Emenda Constitucional nº 59/2009, muda a condição do Plano 

Nacional de Educação (PNE) de uma disposição transitória da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996) à uma exigência constitucional com 

periodicidade decenal e passa ser considerado o articulador do Sistema Nacional de 

Educação. 

 O documento estabelece 20 metas nacionais “para a garantia do direito à 

educação básica com qualidade, que dizem respeito ao acesso, à universalização da 

alfabetização e à ampliação da escolaridade e das oportunidades educacionais” 

(BRASIL, 2014, p.9), com o objetivo de 
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aproximar, ainda mais, agentes públicos e sociedade em geral dos debates e 
desafios relativos à melhoria da educação, tendo por eixo os processos de 
organização e gestão da educação, seu financiamento, avaliação e políticas 
de estado, com centralidade no PNE e na efetiva instituição do SNE (Brasil, 
2014 p.6). 
 
 

O PNE (2014) fixa entre as diretrizes no artigo 2º, inciso IX “a Valorização dos 

profissionais da educação” (BRASIL, 2014) que estabelece quatro metas (meta 15, 

meta 16, meta 17 e meta 18) específicas e diversas estratégias para consolidação das 

ações. As metas e estratégias do PNE (2014) contemplam a formação inicial e/ou 

continuada perpassam em todas modalidades e níveis de ensino, assim, articulam a 

práxis pedagógica, promovem avanços educacionais; garantem atendimentos 

especializados e inclusivos; estabelecem parceiras entre segmentos públicos e 

privados. Prevê ainda, práticas inovadoras, novas tecnologias e instrumentos de 

avaliação; planejamento estratégico; recursos pedagógicos; fortalecimento de 

aspectos culturais e sociais; fomento à pesquisa e reformas curriculares, com vista na 

melhoria da qualidade de ensino.  

Vale ressaltar, que além das metas específicas para a valorização dos 

profissionais da educação (metas 15,16 17 e 18), as demais também contemplam 

estratégias que contemplam a formação inicial e/ou continuada, quanto à 

universalização da educação infantil, ao atendimento escolar aos adolescentes e ao 

sistema educacional inclusivo; à alfabetização, ao fomento à qualidade de ensino; à 

educação profissional; a expansão do acesso e qualidade da educação ao ensino 

superior e a pós-graduação stricto sensu; à gestão democrática e aos investimentos 

públicos.  A necessidade de implementar de ações e políticas à formação emergem 

do cotidiano com o trabalho pedagógico que visam superar,  

 

a complexidade da docência na educação básica exige  (...) múltiplas 
dimensões, oferecendo possibilidades de aprofundamento nos fundamentos 
da educação e nas ciências pedagógica que garantam as condições para a 
análise de seu trabalho na educação básica e as formas de superação de 
suas dificuldades e debilidades práticas e teóricas. (FREITAS, 2014, p. 433). 

 

A política de valorização dos profissionais da educação visa o fortalecimento 

de uma política educacional, pois,  

 

um quadro de profissionais da educação motivados e comprometidos com os 
estudantes de uma escola é indispensável para o sucesso de uma política 
educacional que busque a qualidade referenciada na Constituição Brasileira. 
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Planos de carreira, salários atrativos, condições de trabalho adequadas, 
processos de formação inicial e continuada e formas criteriosas de seleção 
são requisitos para a definição de uma equipe de profissionais com o perfil 
necessário à melhoria da qualidade da educação básica pública (BRASIL, 
2014, p.12-13) 

  

Assim, acredita-se que quanto mais sustentáveis forem as carreiras e mais 

integradas forem as decisões relativas à formação, mais ampliadas serão as 

perspectivas da equidade na oferta educacional. (Brasil, 2014). De acordo do Gatti, 

Barreto e André (2011), compreender as políticas governamentais em relação aos 

professores “pode iluminar aspectos da relação opaca entre legisladores e gestores 

dessas políticas e as novas postulações de grupos sociais que reivindicam para si, de 

diferentes formas, equidade, reconhecimento social e dignidade humana” (p. 25). 

Para Plesch (2009), a formação de professores é um processo permanente de 

desenvolvimento profissional que visa à compreensão do papel social da escola, o 

domínio dos conteúdos, a interdisciplinaridade, o conhecimento dos processos de 

investigação, o gerenciamento do próprio desenvolvimento profissional e o 

comprometimento com os valores estéticos, políticos e ético inspiradores da 

sociedade democrática.  Diante disso, Plesch (2009, p.145) argumenta que a 

formação visa,  

 

atender às necessidades e aos desafios da atualidade. Para tanto, sugerimos 
que o professor seja formado de maneira, a saber, mobilizar seus 
conhecimentos, articulando-os com suas competências mediante ação e 
reflexão teórico-prática.  
 
 

Desta forma, para consolidação das normas nacionais da formação de 

profissionais do magistério para a educação básica é indispensável um projeto 

nacional da educação brasileira, em seus níveis e suas modalidades da educação 

(BRASIL, 2014).  

A Resolução nº 2, de julho de 2015, do CNE/MEC, define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação Inicial em nível superior (cursos de 

licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda 

licenciatura) e para a formação continuada. A resolução compreende a docência como 

ação educativa e como processo pedagógico intencional e metódico, que envolve 

conhecimentos específicos, interdisciplinares e pedagógicos; conceitos, princípios e 

objetivos da formação que se desenvolvem na construção e apropriação dos valores 
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éticos, linguísticos, estéticos e políticos do conhecimento. Estes, inerentes à sólida 

formação científica e cultural do ensinar/aprender, à socialização e construção de 

conhecimentos e sua inovação, em diálogo constante entre diferentes visões de 

mundo, deste modo, a formação inicial e a formação continuada destinam-se, 

respectivamente, à preparação e ao desenvolvimento de profissionais para funções 

de magistério na educação básica em suas etapas – educação infantil, ensino 

fundamental, ensino médio – e modalidades – educação de jovens e adultos, 

educação especial, educação profissional e técnica de nível médio, educação escolar 

indígena, educação do campo, educação escolar quilombola e educação a distância 

(BRASIL, 2015). 

Assim, a formação docente inicial e continuada para a educação básica 

constitui em um processo dinâmico e complexo, direcionado à melhoria permanente 

da qualidade social da educação e à valorização profissional. São considerados pela 

resolução os profissionais da educação básica, 

 

aqueles que exercem atividades de docência e demais atividades 
pedagógicas, incluindo a gestão educacional dos sistemas de ensino e das 
unidades escolares de educação básica, nas diversas etapas e modalidades 
de educação (...), e possuem a formação mínima exigida pela legislação 
federal das Diretrizes e Bases da Educação Nacional. (BRASIL, 2015, p. 4). 

 

 

Fundamenta-se nos princípios:  

I - a formação docente para todas as etapas e modalidades da educação básica como 

compromisso público de Estado, buscando assegurar o direito das crianças, jovens e 

adultos à educação de qualidade, construída em bases científicas e técnicas sólidas 

em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica;  

II - a formação dos profissionais do magistério (formadores e estudantes) como 

compromisso com projeto social, político e ético que contribua para a consolidação de 

uma nação soberana, democrática, justa, inclusiva e que promova a emancipação dos 

indivíduos e grupos sociais, atenta ao reconhecimento e à valorização da diversidade 

e, portanto, contrária a toda forma de discriminação; 

 III - a colaboração constante entre os entes federados na consecução dos objetivos 

da Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, 

articulada entre o Ministério da Educação (MEC), as instituições formadoras e os 

sistemas e redes de ensino e suas instituições;  



 
 

45 
 

IV - a garantia de padrão de qualidade dos cursos de formação de docentes ofertados 

pelas instituições formadoras;  

V - a articulação entre a teoria e a prática no processo de formação docente, fundada 

no domínio dos conhecimentos científicos e didáticos, contemplando a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão;  

VI - o reconhecimento das instituições de educação básica como espaços necessários 

à formação dos profissionais do magistério;  

VII - um projeto formativo nas instituições de educação sob uma sólida base teórica e 

interdisciplinar que reflita a especificidade da formação docente, assegurando 

organicidade ao trabalho das diferentes unidades que concorrem para essa formação;  

VIII - a equidade no acesso à formação inicial e continuada, contribuindo para a 

redução das desigualdades sociais, regionais e locais; 

 IX - a articulação entre formação inicial e formação continuada, bem como entre os 

diferentes níveis e modalidades de educação;  

X - a compreensão da formação continuada como componente essencial da 

profissionalização inspirado nos diferentes saberes e na experiência docente, 

integrando-a ao cotidiano da instituição educativa, bem como ao projeto pedagógico 

da instituição de educação básica;  

XI - a compreensão dos profissionais do magistério como agentes formativos de 

cultura e da necessidade de seu acesso permanente às informações, vivência e 

atualização culturais. (BRASIL, 2015).  

Os princípios estabelecidos contemplam, segundo Gatti, Barreto e André 

(2011), à demanda pela formação inicial em nível superior exigida pela Lei nº 

9.394/1996, (LDB) e pela formação continuada, o atendimento aos professores e a 

diversificação da oferta, etapas e as modalidades da educação básica, adequando-se 

às características dos estudantes e às necessidades regionais e locais. Neste 

aspecto, a existência e/ou construção destas condições enquanto política pública 

depende a garantia do direito à educação com vistas a novas formas de organização 

da educação e do papel da escola na produção da vida social (FREITAS, 2014).  

A resolução define como formação inicial: “ I- os cursos de graduação de 

licenciatura; II- cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados e III 

- cursos de segunda licenciatura” (BRASIL, 2015, p. 9) e se destina a quem pretendem 

exercer o magistério da educação básica em suas etapas e modalidades de educação 

e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos, 
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compreendendo a articulação entre estudos teórico-práticos, investigação e reflexão 

crítica, aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de 

ensino.   

A formação continuada, compreende,  

 

dimensões coletivas, organizacionais e profissionais, bem como o repensar 
do processo pedagógico, dos saberes e valores, e envolve atividades de 
extensão, grupos de estudos, reuniões pedagógicas, cursos, programas e 
ações para além da formação mínima exigida ao exercício do magistério na 
educação básica, tendo como principal finalidade a reflexão sobre a prática 
educacional e a busca de aperfeiçoamento técnico, pedagógico, ético e 
político do profissional docente. (BRASIL, 2015, p. 13). 

 

A formação continuada dá-se pela oferta de atividades formativas e cursos de 

atualização, extensão, aperfeiçoamento, especialização, mestrado e doutorado que 

agreguem novos saberes e práticas, articulados às políticas e gestão da educação, à 

área de atuação do profissional e às instituições de educação básica, em suas 

diferentes etapas e modalidades da educação. 

No ano de 2016, o Decreto nº 8.752, revoga o Decreto nº 6.755/2009, e 

estabelece a Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica 

(2014), considerando as Metas 15 e 16, do Plano Nacional de Educação e em 

consonância os planos decenais dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

A Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica 

(BRASIL, 2016), tem a finalidade de fixar princípios e objetivos, organizar os 

programas e ações, em regime de colaboração entre os sistemas de ensino. O decreto 

elenca os profissionais da educação básica em três categorias de trabalhadores, 

sendo: professores, pedagogos e funcionários da educação, atuantes nas redes 

públicas e privadas da educação básica ou a elas destinados, em diferentes etapas e 

modalidades da educação básica, com princípios que visam  a garantia de padrão de 

qualidade nos cursos de formação inicial e continuada; a articulação entre teoria e 

prática no processo de formação, fundada no domínio de conhecimentos científicos, 

pedagógicos e técnicos específicos, segundo a natureza da função; a articulação 

entre formação inicial e formação continuada, e entre os níveis, as etapas e as 

modalidades de ensino; a formação inicial e continuada, entendidas como 

componentes essenciais à profissionalização, integrando-se ao cotidiano da 

instituição educativa e considerando os diferentes saberes e a experiência 

profissionais e o reconhecimento das instituições educativas e demais instituições de 
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educação básica como espaços necessários à formação inicial e à formação 

continuada. (...) (BRASIL, 2016).  

Os objetivos definidos pelo decreto, asseguram sobre a formação inicial e 

continuada a,  

(...) III - identificar, com base em planejamento estratégico nacional, e suprir, 
em regime de colaboração, a necessidade das redes e dos sistemas de 
ensino por formação inicial e continuada dos profissionais da educação 
básica, de forma a assegurar a oferta em quantidade e nas localidades 
necessárias; 
IV - promover a integração da educação básica com a formação inicial e 
continuada, consideradas as características culturais, sociais e regionais em 
cada unidade federativa; 
V - apoiar a oferta e a expansão de cursos de formação inicial e continuada 
em exercício para profissionais da educação básica pelas instituições de 
ensino superior em diferentes redes e sistemas de ensino, conforme 
estabelecido pela Meta 15 do PNE; 
VI - promover a formação de profissionais comprometidos com os valores de 
democracia, com a defesa dos direitos humanos, com a ética, com o respeito 
ao meio ambiente e com relações étnico-raciais baseadas no respeito mútuo, 
com vistas à construção de ambiente educativo inclusivo e cooperativo. (...) 
(BRASIL, 2016). 

 

O documento define que a Política Nacional de Formação de Profissionais da 

Educação Básica (BRASIL, 2016), é orientada pelo Planejamento Estratégico 

Nacional e Planos Estratégicos em cada unidade federativa e para a implementação 

das ações e dos programas integrados e complementares, indicando como iniciativas: 

I - formação inicial e continuada em nível médio e superior para os trabalhadores da 

educação que atuem na rede pública e nas escolas comunitárias gratuitas da 

educação básica, em funções identificadas como da Categoria III dos profissionais da 

educação; 

II - iniciação à docência e ao apoio acadêmico a licenciandos e licenciados; 

III - formação pedagógica para graduados não licenciados; 

IV - formação inicial em nível médio, na modalidade normal para atuantes em todas as 

redes de ensino, na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental; 

V - estímulo à revisão da estrutura acadêmica e curricular dos cursos de licenciatura,  

VI - estímulo ao desenvolvimento de projetos pedagógicos que visem a promover 

desenhos curriculares próprios à formação de profissionais do magistério para 

atendimento a todas modalidades de ensino 

VII - estímulo ao desenvolvimento de projetos pedagógicos que visem a promover 

novos desenhos curriculares ou percursos formativos destinados aos profissionais da 

educação básica; 
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VIII - residência docente, que estimulem a integração entre teoria e prática; 

IX - formação continuada no contexto dos pactos nacionais de desenvolvimento da 

educação básica; 

X - mestrados acadêmicos e profissionais para graduados; 

XI - intercâmbio de experiências formativas e de colaboração entre instituições 

educacionais; 

XII - formação para a gestão das ações e dos programas educacionais e para o 

fortalecimento do controle social; 

XIII - apoio, mobilização e estímulo a jovens para o ingresso na carreira docente; 

XIV - financiamento estudantil a estudantes matriculados em cursos de licenciatura; 

XV - cooperação com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nos processos 

de ingresso e fortalecimento dos planos de carreira, melhoria da remuneração e das 

condições de trabalho, valorização profissional e do espaço escolar; e 

XVI - realização de pesquisas, destinadas ao mapeamento, ao aprofundamento e à 

consolidação dos estudos sobre perfil, demanda e processos de formação de 

profissionais da educação.  (BRASIL, 2016). 

 

 A legislação contempla cursos de formação inicial e continuada a todos os 

profissionais da educação básica, com vista a privilegiar a formação geral, a formação 

na área do saber e a formação pedagógica específica, o que oportuniza 

principalmente aos professores a superação do que Plesch (2009) argumenta,  

 

o atual e grande desafio posto para os cursos de formação de professores é 
o de produzir conhecimentos que possam desencadear novas atitudes que 
permitam a compreensão de situações complexas de ensino, para que os 
professores possam desempenhar de maneira responsável e satisfatória seu 
papel de ensinar e aprender para a diversidade. Para tanto, faz-se necessário 
elaborar políticas públicas educacionais voltadas para práticas mais 
inclusivas, adequar a formação de professores às novas exigências 
educacionais e definir um perfil profissional do professor (...) de acordo com 
a realidade brasileira (p. 148). 

 

Diante às mudanças, recentemente aprovada, a Resolução CNE/CP nº 2, de 

22 de dezembro de 2017, institui e orienta a implantação da Base Nacional Comum 

Curricular, a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas 

modalidades no âmbito da Educação Básica. O documento de caráter normativo 

define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais como direito 

das crianças, jovens e adultos no âmbito da Educação Básica escolar e orientam a 
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implementação pelos sistemas de ensino das diferentes instâncias federativas, bem 

como pelas instituições ou redes escolares, a qual o artigo 17, estabelece que, 

 

na perspectiva de valorização do professor e da sua formação inicial e 
continuada, as normas, os currículos dos cursos e programas a eles 
destinados devem adequar-se à BNCC, nos termos do §8º do Art. 61 da LDB, 
devendo ser implementados no prazo de dois anos, contados da publicação 
da BNCC, de acordo com Art. 11 da Lei nº 13.415/2017 (BRASIL, 2017, p.11). 

 

Na perspectiva da formação inicial e continuada, diante de tantas mudanças 

legais, Nunes e Romão (2013) argumentam que o professor é um ser que se forma 

numa experiência institucional basilar, na sua formação inicial, pois “não se nasce 

professor pronto, o professor se faz na formação docente” (p. 165), a partir de práticas 

e disposições institucionais e curriculares, políticas e legislações sistematizadas, 

através de aprimoramento constante, institucional e cumulativo (BRASIL, 2017). 

Para Freitas (2014, p.428), os desafios para as políticas de valorização e 

formação docente no país é tomar como ponto de partida a concepção progressista 

de projeto educativo, a partir da qual,   

 

a formação com qualidade elevada de pedagogos, educadores e professores 
está estreitamente vinculada à educação básica e à escola pública, às suas 
condições concretas e materiais atuais e ao seu pleno desenvolvimento, e às 
possibilidades de uma educação emancipadora para nossas crianças, jovens 
e adultos na construção de uma sociedade justa, igualitária e socialista como 
futuro. (FREITAS, 2014, p.428). 
 
 

Portanto, “trata-se de pensar uma nova educação e uma escola voltada para 

um novo homem, uma nova mulher, uma nova sociedade e uma nova cultura” 

(NUNES e ROMÃO, 2013, p.164), sustentada no direito do acesso à escola, à 

aprendizagem, à apropriação dos conhecimentos e da cultura humana, à formação 

plena e integral com qualidade humana e institucional. 

 

 

1.2 Estado do Paraná: formação inicial e formação continuada dos professores-

das políticas públicas às práxis pedagógicas. 
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De acordo com o portal Dia a Dia Educação, a Secretaria Estadual de Educação 

do Paraná (SEED-PR), é o órgão governamental responsável educação do Estado do 

Paraná tem por objetivo a definição e a execução da política governamental no setor 

de educação básica e de educação profissional, visando à melhoria das condições de 

vida da população. Compete à Secretaria adequar a oferta à demanda por 

escolaridade básica de forma prioritária e por escolaridade profissional, de acordo com 

a política governamental, de maneira autônoma ou em cooperação com os 

municípios, primando-se pela qualidade dos resultados. 

Com base nos dispositivos e competências legais designada à Secretaria de 

Estado da Educação (SEED), no ano de 2015, aprova-se o Plano Estadual de 

Educação do Paraná (PEE-PR), com vigência 2015 a 2025, que obedece a um 

“processo democrático, participativo e de elaboração coletiva que envolve segmentos 

educacionais e setores da sociedade” (PARANÁ, 2015, p. 13).  

A construção do documento partiu das orientações nacionais, articulação com 

os segmentos educacionais e setores da sociedade, a organização das etapas para a 

elaboração ou reformulação dos Planos Municipais de Educação (PME), mobilizando 

os 399 municípios para a constituição de fóruns ou comissões municipais específicas 

para o desenvolvimento das ações.  Institui-se um Comitê Gestor8, vinculado ao 

Gabinete do Governador, composto por representantes titulares de instituições 

governamentais e não governamentais representativas de segmentos educacionais e 

setores da sociedade envolvidos com educação para coordenação da elaboração e 

validação da proposta do PEE-PR a ser submetida, na forma de Projeto de Lei, para 

deliberação do Poder Legislativo do Paraná. 

O documento define as metas e estratégias necessárias para o atendimento às 

diferentes redes de ensino do estado do Paraná com o propósito de “atender as 

demandas educacionais estaduais por uma educação de qualidade, garantindo, por 

exemplo, o acesso e permanência de estudantes na escola e a formação inicial e 

continuada dos profissionais da educação”. (PARANÁ, 2015, p.5).  

                                                           
8 O Comitê Gestor é constituído por representantes de 11 instituições: Associação Paranaense das 
Instituições de Ensino Superior Público (Apiesp); Conselho Estadual de Educação do Paraná (CEE); 
Federação das Apaes do Estado do Paraná (Feapaes); Federação do Comércio do Paraná 
(Fecomércio); Fórum Estadual de Educação do Paraná (FEE-PR); Secretaria da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior (Seti); Secretaria de Estado da Educação (Seed); Sindicato das Escolas Particulares 
do Paraná (Sinepe); Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná (APP – Sindicato); 
União dos Dirigentes Municipais da Educação (Undime); Universidade Federal do Paraná (UFPR).  
(Paraná, 2015, p. 14) 
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Dentre as metas e estratégias estabelecidas pelo PEE- PR (2015), em 

consonância com a PNE (2014), para a formação inicial e continuada, destacam-se:  

a) Meta 15: assegurar que todos os profissionais do magistério da Educação 

Básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de 

licenciatura na área de conhecimento em que atuam e como estratégias: 

 Articular, em parceria com a União, programa de incentivo de formação 

inicial aos profissionais da educação da rede pública de ensino para a realização de 

cursos de licenciatura nas diversas áreas de conhecimento. 

 Valorizar as práticas de ensino e os estágios nos cursos de formação de 

nível médio e superior dos profissionais da educação, visando o trabalho sistemático 

de articulação entre a formação acadêmica e as demandas da Educação Básica. 

 Fortalecer, em regime de colaboração entre União, Estado, municípios e IES 

(preferencialmente públicas), a formação inicial e continuada dos profissionais de 

instituições de Educação Básica, em todas as etapas e modalidades de ensino, 

promovendo a educação sobre as relações étnico-raciais, sobre o ensino de história 

e cultura afro-brasileira, indígena e cigana, sobre a educação que efetive o respeito 

entre homens e mulheres, sobre os direitos humanos, a Educação do Campo e Meio 

Ambiente. 

b) Meta 16: Formar, em nível de pós-graduação, 70% de profissionais do 

magistério da Educação Básica, até o último ano de vigência deste Plano e garantir a 

todos os profissionais da Educação Básica formação continuada em sua área de 

atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas 

de ensino: 

 Adequar a política de formação continuada dos profissionais da educação 

em consonância com as proposições advindas do Fórum Permanente de Apoio à 

Formação Docente do Paraná, a fim de assegurar formação continuada permanente 

de curto, médio e longo prazo, aumentando o número de vagas e as oportunidades 

de acesso. 

 Garantir, em regime de colaboração entre União e Estado, no prazo de até 

dois anos de vigência deste PEE-PR, política de formação continuada e em nível de 

pós-graduação lato sensu e stricto sensu aos profissionais da educação. 

 Garantir a efetivação de políticas públicas para a formação continuada 

permanente de profissionais da educação, para a prevenção e enfrentamento de toda 



 
 

52 
 

forma de preconceito, discriminação e violência no âmbito escolar, com vistas à 

defesa, afirmação e promoção dos direitos humanos. 

 Ofertar formação continuada a todos os profissionais da educação que 

atuam na rede pública estadual de ensino. 

 Ofertar formação continuada aos profissionais da educação que atuam nas 

diferentes modalidades da Educação Básica para elaboração e produção de materiais 

pedagógicos. 

 Assegurar a concessão de liberação, com licença remunerada, para pós-

graduação stricto sensu a professores e demais profissionais da Educação Básica.  

 Fomentar política estadual de formação, em nível de pós-graduação, para 

profissionais da Educação Básica, definindo diretrizes estaduais, áreas prioritárias e 

instituições formadoras. 

 Estabelecer parcerias para proporcionar a formação continuada de 

profissionais da educação, instrumentalizando-os para o desenvolvimento de práticas 

pedagógicas referentes ao envelhecimento humano. 

c) Meta 17: Valorizar os profissionais do magistério da rede pública estadual de 

Educação Básica, de forma a equiparar seu rendimento médio aos demais 

profissionais com escolaridade equivalente: 

 Garantir, no mínimo, o pagamento do Piso Salarial Profissional Nacional 

(PSPN) a todos os profissionais do magistério em início de carreira de todos os 

sistemas de ensino, observados critérios estabelecidos na Lei Federal nº 11.738/ 

2008. 

 Estabelecer parceria para políticas conjuntas entre Estado e municípios, de 

forma que as formações continuadas ofertadas por uma das redes sejam 

consideradas equivalentes para atendimento aos respectivos planos de carreira 

(PARANÁ, 2015). 

As ações estabelecidas pelo PEE-PR (2015) visam,  

 

atenção especial é dirigida aos profissionais da educação: professores, 
pedagogos, gestores, técnicos e funcionários, que consubstanciam as forças 
motrizes das nossas escolas, sempre em direção à qualidade e melhor 
atenção ao educando, e encontram, no presente Plano, a preocupação 
permanente com suas funções, tanto na formação inicial e continuada das 
carreiras do magistério, como na capacitação de todos os profissionais da 
educação. (PARANÁ, 2015, p.98). 
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Neste sentido, Nadal (2007) reforça que, “o grande sentido e valor da formação 

continuada é sua capacidade de mostrar-se crítica e reflexiva, contribuindo para o 

avanço qualitativo da prática docente por meio do enfrentamento das situações 

concretas vividas” (NADAL, 2007, p.6). 

A rede estadual de ensino, oferta o curso profissionalizante de Formação de 

Docentes Normal, em nível Médio, segundo o portal Dia a dia Educação, o objetivo é 

formar professores para atuar como docentes na Educação Infantil e nos Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental. Atualmente o curso é ofertado nos formatos: Currículo Pleno, 

integrado ao Ensino Médio, com duração de 4 anos, destinado à estudantes egressos 

do Ensino Fundamental e Formação de Docentes Normal Bilíngue Kaingang/Guarani, 

que atende duas etnias indígenas, na modalidade Normal/Currículo Pleno (com 

duração de 4 anos) e/ou com Aproveitamento de Estudos (com duração de 2 anos).  

De acordo com Freitas (2014), apenas 18 estados federativos ofertam a 

modalidade no Ensino Médio, dentre eles o Estado do Paraná, que segundo o Portal 

Dia a dia Educação (2018), há atualmente 150 colégios estaduais que ofertam o Curso 

de Formação de Docentes, na modalidade Normal, em 629 turmas, totalizando 16.500 

estudantes. Os fundamentos são estabelecidos pela Orientações Curriculares para o 

Curso de Formação de Docentes da Educação infantil e anos iniciais do Ensino 

Fundamental, em nível médio, na modalidade normal (2014), as quais descrevem os 

pressupostos teóricos metodológicos, que apresentam como princípios,   

 

o trabalho como princípio educativo, a práxis, como princípio curricular e o 
direito da criança ao atendimento escolar. É importante também destacar o 
princípio da integração como dimensão superadora do dualismo estrutural 
instaurado pela divisão social do trabalho” (Paraná, 2014, p.8). 
 
 

Para Nadal (2007), formação é um pressuposto, um processo que pode gerar 

desenvolvimento profissional se realizada em parâmetros que gerem a superação da 

racionalidade técnica por meio da reflexão crítica e emancipatória. Portanto,  

 

formar professores numa perspectiva crítica implica, por sua vez, colocar os 
movimentos de aprendizagem profissional a serviço da escola e dos próprios 
professores como sujeitos. A prática por eles realizada é ponto de partida e 
chegada, referencial para a teorização, empreendendo um movimento de 
esclarecimento, confrontamento, compreensão e crítica. (NADAL, 2007, p.2). 
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A autora defende ainda que a prática é integrada em torno da proposta 

pedagógica da escola e diversificada em função da trajetória de trabalho de cada 

professor ou grupo (NADAL, 2007). Segundo Freitas (2014), alterar as condições de 

produção do trabalho educativo, ou ao menos problematizá-las, é fundamental para 

orientar os debates sobre concepções de formação inicial e continuada de 

professores, que se articulam intrinsecamente com as concepções de escola e de 

projeto histórico para o país.  

As ações educacionais da legislação paranaense em todos os níveis e 

modalidades são fundamentadas no Plano Plurianual9 (2016-2019), disponível no 

Portal do Governo do Estado do Paraná (2018), na área da Educação, que apresenta 

três programas e objetivos:  

a) Educação para Todos: Atender a demanda escolar assegurando condições 

de ensino adequadas com melhoria da infraestrutura física das escolas, suprimento 

de equipamentos e mobiliários escolares, transporte escolar e alimentação escolar.  

b) Excelência no Ensino Superior: Buscar por meio de projetos e ações 

melhorar os indicadores acadêmicos na graduação e pós-graduação e consolidar a 

excelência das universidades no ensino, na pesquisa, na extensão e na cooperação 

técnico-científica. 

c) Minha Escola tem Ação: Aperfeiçoar o processo de ensino e aprendizagem 

garantindo a oferta da educação básica de acordo com a demanda escolar por meio 

de práticas pedagógicas e de gestão que melhorem os indicadores de rendimento 

escolar e elevem a proficiência dos estudantes da educação pública no Estado do 

Paraná.  

Os programas destacam as principais iniciativas (ações), nas quais o Programa 

Minha Escola tem Ação (PPA 2016-2019), apresenta duas iniciativas específicas 

sobre formação, objetivando: 

a) Formação Continuada - Melhorar o processo de ensino aprendizagem por 

meio da formação, aperfeiçoamento e qualificação dos profissionais da educação. 

Ofertar formação continuada para todos os profissionais da educação com previsão 

                                                           
9 O Plano Plurianual (PPA) é o principal instrumento de planejamento de médio prazo da administração 

pública brasileira e deve ser a expressão formal do caminho escolhido pelo Governo eleito pela 
sociedade para solucionar os problemas existentes. O PPA é a base do sistema de planejamento 
público e deve indicar o que será feito nos três últimos anos do mandato do Governo e no primeiro ano 
de mandato da gestão subsequente, de modo que haja continuidade do processo de planejamento, 
mesmo no caso de troca de governo. Além disso, pode receber emendas do Legislativo. 

http://www.governoecidadao.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1 
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de bolsa auxílio, quando necessário, para participação em tais formações. Contratar 

conteudistas, docentes e tutores para elaboração e execução do Programa de 

Formação Continuada e produção de material de apoio. Contratar empresa 

especializada na prestação de serviços de fornecimento de alimentação para eventos, 

na promoção de eventos e serviços de locação de espaços físicos. 

b) Formação em Ação – BIRD- Assegurar aos professores da rede pública a 

ampliação das oportunidades de acesso a formação, proporcionando espaço/tempo 

para realização de estudos na sua área específica aperfeiçoando e qualificando os 

profissionais da educação por meio de Programa de Formação Continuada da SEED, 

considerando o aperfeiçoamento do Programa de Desenvolvimento Educacional 

(PDE). Participação em oficinas disciplinares e temáticas - oficinas de Formação em 

Ação – e participação dos professores do PDE, ampliando seu potencial formador, 

integrando-o com outras ações de formação continuada. 

Dentre as ações de formação continuada, apresentada no portal da Secretaria 

de Estado da Educação do Paraná (2018), a oferta a todos os profissionais da rede 

(professores, pedagogos, diretores, agentes educacionais) cursos de formação 

continuada nas modalidades presencial, em que o cursista precisa estar presente no 

local onde acontecerá a formação, semipresencial (presencial e on-line) e a distância 

(on-line), com a finalidade de  oportunizar “conhecimentos da teoria da educação e 

didática necessários à compreensão do ensino como realidade social, (...) para a partir 

dela construírem e transformarem os saberes-fazeres”. (PIMENTA, 2005, p.18). 

De acordo com o portal Dia a Dia Educação da Secretaria de Educação do 

Estado do Paraná (2018), a formação continuada presencial ofertada pela SEED-PR 

são a Semana Pedagógica e a Formação em Ação.   

A Semana Pedagógica tem como objetivo promover a formação continuada dos 

profissionais da educação através de discussões pautadas em aportes teóricos 

relevantes sobre temas emergentes que afetam o cotidiano da sala de aula, bem como 

o processo de ensino e aprendizagem, de modo a fundamentar os profissionais da 

educação para o planejamento do semestre letivo. Acontece no primeiro e no segundo 

semestre de cada ano, conforme definido no calendário escolar vigente e é destinada 

a todos os profissionais que atuam nas escolas, NRE e Secretaria Estadual de 

Educação.   

A Formação em Ação são ações descentralizadas que ocorrem nas escolas e 

tem como proposta a promoção da formação continuada através de oficinas que 

http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=27


 
 

56 
 

abordam conteúdos curriculares e específicos da demanda regional, é destinada a 

todos os profissionais da educação da rede estadual de ensino, com oficinas ofertadas 

no primeiro e no segundo semestre de cada ano.  A equipe pedagógica da escola 

escolhe uma oficina para cada público de acordo com a necessidade de sua escola, 

apresentam-se temáticas comuns a todos os profissionais e específicas para agentes 

educacionais I, agentes educacionais II e professores, pedagogos e diretores. 

Na modalidade semipresencial são ofertados os cursos da Equipe 

Multidisciplinar (relações étnico-raciais) e a Brigada Escolar (situações de emergência 

e risco na escola) e modalidade a distância, curso no E-escola, Escola Interativa, 

Grupo de Trabalho em Rede - GTR e cursos em parceria com instituições públicas e 

privadas. 

Para Nadal (2007), os sujeitos (professores) de formação reflexiva não são 

previstos como proponentes potenciais de iniciativas de formação, visto que as 

capacitações se originam de planos de capacitação do próprio sistema e não da 

escola. Neste pressuposto, Brzezinski (2014) argumenta “a educação é mercadoria, 

o que sugere que as políticas educacionais e a formação de profissionais da educação 

devam ser reguladas pelas leis de mercado, que rejeitam a formação omnilateral, 

como marca essencial da docência” (p. 1245). 

Contudo, como atividades previstas e regulamentadas para a formação 

continuada no espaço escolar e de acordo com a realidade e necessidades 

específicas de cada instituição de ensino, são ofertadas como atividades pela SEED-

PR, o Planejamento e o replanejamento, as Reuniões Pedagógicas e as Hora-

atividades. Segundo o Portal dia a dia Educação, a reunião pedagógica consiste em 

dias previstos em calendário escolar para trabalhos de estudo e planejamento, 

envolvendo toda a comunidade interna e  previstas em calendário. 

A hora-atividade, de acordo com a Instrução nº 01/2018 – SUED/SEED, 

constitui-se no tempo reservado aos professores em exercício de docência para 

estudos, avaliação, planejamento, participação em formações continuadas e em 

outras atividades de caráter pedagógico, preferencialmente de forma coletiva, 

devendo ser cumprida integralmente na instituição de ensino na qual o profissional 

esteja suprido e no mesmo turno das aulas. A iniciativa  prever espaços no calendário 

escolar para atividades pedagógicas é defendida por Nadal (2007), pois,  
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reafirma seu papel como gestora do sistema educacional e a compreensão 
de que a escola não é um lócus descentralizado que se mantém a revelia, 
mas instância coletiva que media as ações entre os sujeitos particulares e o 
universo educacional macro (sociedade, Estado, sistema educativo). (p.9). 

 

 

O Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) foi instituído pela Lei nº 

6.687/2004, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Professor da Rede Estadual de 

Educação Básica do Paraná que objetiva “o aperfeiçoamento profissional contínuo e 

a valorização do Professor através de remuneração digna e, por consequência, a 

melhoria do desempenho e da qualidade dos serviços prestados à população do 

Estado” (PARANÁ, 2004), o qual apresenta entre os princípios e garantias o inciso III, 

“formação continuada dos professores” (PARANÁ, 2004).  A regulamentação do PDE 

é estabelecida pela lei Complementar nº 130/2010, que apresenta a definição, 

competências e responsabilidades dos executores, critérios para ingresso, 

afastamentos, promoção e progressão na carreira, “tornando-se uma política de 

estado para a formação continuada dos professores da Rede Pública Estadual de 

Ensino do Paraná” (PARANÁ, 2014, p.2).   

O PDE constitui-se num Programa de Capacitação Continuada implantado 

como uma política educacional de caráter permanente, que prevê o ingresso anual de 

professores da Rede Pública Estadual de Ensino para a participação em processo de 

formação continuada com duração de 2 (dois) anos, tendo como meta qualitativa a 

melhoria do processo de ensino e aprendizagem nas escolas públicas estaduais de 

Educação Básica. (PARANÁ, 2010).  

De acordo com o Documento Síntese da Secretaria de Educação do Estado do 

Paraná (2014), o Programa tem como base o movimento contínuo de aperfeiçoamento 

de formação dos professores no espaço escolar, fortalecendo a articulação entre a 

Educação Básica e o Ensino Superior, com a parceria em parceria com a Secretaria 

de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior/SETI, Secretaria Estadual de 

Educação/SEED e as Instituições de Ensino Superior/IES públicas do estado do 

Paraná, baseado nos pressupostos: 

 

a) reconhecimento dos professores como produtores de conhecimento sobre 
o processo ensino-aprendizagem; 
b) organização de um programa de formação continuada atento às reais 
necessidades de enfrentamento de problemas ainda presentes nas escolas 
de Educação Básica. 
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c) superação do modelo de formação continuada concebido de forma 
homogênea e descontínua; 
d) organização de um programa de formação continuada integrado com as 
instituições de ensino superior; 
e) criação de condições efetivas, no interior da escola, para o debate e 
promoção de espaços para a construção coletiva do saber. (PARANÁ, 2014, 
p.2). 

 

O programa consiste na formação continuada como um “movimento 

permanente e sistemático de aperfeiçoamento dos professores da rede de ensino 

estadual, em estreita relação com as IES” (PARANÁ, 2014, p.3), com o objetivo de 

instituir uma dinâmica permanente de reflexão, discussão e construção do 

conhecimento sobre a realidade escolar. Fundamenta-se nos princípios políticos-

pedagógicos de uma concepção inovadora de formação continuada e constitui uma 

estratégia metodológica de implementação e consolidação das Diretrizes Curriculares 

Orientadoras da Educação Básica para a Rede Estadual de Ensino.  

A estrutura organizacional do Programa de Desenvolvimento Educacional, está 

estruturada em três grandes eixos de atividades que se constituem em atividades de 

integração teórico-práticas, atividades de aprofundamento teórico e atividades 

didático pedagógicas com utilização de suporte tecnológico, que são realizadas em 

quatro períodos semestrais, distribuídos em dois anos.  

Para Gatti, Barreto e André (2011, p. 238), “o PDE propõe uma acentuada carga 

horária de formação continuada no interior das universidades públicas e o retorno dos 

professores às atividades acadêmicas”, assim sendo, a proposta de formação 

continuada visa ofertar ao Professor PDE, “através do retorno às atividades 

acadêmicas de sua área de formação inicial, condições de atualização e 

aprofundamento de seus conhecimentos teórico práticos, permitindo a reflexão teórica 

sobre a prática para possibilitar mudanças na escola” (PARANÁ, 2014, p.5).  

Percebe-se que apesar a dimensão política e pedagógica o programa não está 

sendo ofertado pela SEED-PR, conforme determina a legislação. 

 

 

1.3 Formação inicial e continuada na perspectiva da educação inclusiva. 

  

 

A trajetória das pessoas com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento (TGD) e altas habilidades/superdotação, público alvo da Educação 
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Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, aos direitos à educação com 

equidade de oportunidades, garantia de direitos e qualidade de atendimento na 

concepção de educação para todos, traçam um longo percurso histórico, conforme 

argumenta a UNESCO (2018), no portal da entidade. 

A Educação Especial no Brasil é marcada por dois períodos históricos: 1º 

período - 1854 a 1956, com iniciativas oficiais e particulares isoladas; 2º período – 

1957 a 1993, com iniciativas oficiais de âmbito nacional, inspiradas em experiências 

europeias e norte-americanas, com caráter mais assistencialista (MAZZOTTA, 2011). 

O autor, argumenta ainda que a defesa da cidadania e do direito à educação aos 

estudantes com apresentam necessidades educacionais especiais é muito recente na 

sociedade, entretanto, no contexto inclusivo, é urgente  a redefinição de educação 

voltada para a cidadania global, plena, livre de preconceitos e que reconhece e 

valoriza as diferenças (MANTOAN, 2007).  

Historicamente, a educação especial se organizou tradicionalmente como 

atendimento educacional especializado substitutivo ao ensino comum, evidenciando 

diferentes compreensões, terminologias e modalidades que levaram à criação de 

instituições especializadas, escolas especiais e classes especiais, fundamentada no 

conceito de normalidade/anormalidade, determina formas de atendimento clínico-

terapêuticos fortemente ancorados nos testes psicométricos que, por meio de 

diagnósticos, definem as práticas escolares para os alunos com deficiência. (BRASIL, 

2007)  

Por muitos anos vários acordos, declarações e tratados internacionais 

propuseram recomendações ao campo educacional às quais muitos países aderiram 

e que se constituíram nos marcos fundamentais a para a inclusão. Dentre os mais 

expressivos, estão a Declaração de Jomtien sobre “Educação para Todos”, em 1990 

e Declaração de Salamanca (1994). 

A Declaração de Jomtien sobre “Educação para Todos”, aprovada pela 

Conferência Mundial sobre “Educação para Todos” – Satisfação das Necessidades 

Básicas de Aprendizagem” (UNESCO, 1990), realizada em Jomtien, Tailândia, em 

março de 1990, apresenta a necessidade da universalização da escolarização básica 

dos indivíduos como direito fundamental de todos. E, posteriormente, a Declaração 

de Salamanca com papel significativo, quando, além de reiterar o direito à educação 

para todos, promoveu ações sobre necessidades educativas especiais, o que resultou 

no compromisso dos governos para trabalhar pela educação inclusiva (UNESCO, 
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1994), com o  princípio fundamental que  “escola inclusiva é o de que todas as crianças 

devem aprender juntas, sempre que possível, independentemente de quaisquer 

dificuldades ou diferenças que elas possam ter” (Unesco, 1994, p.5).   

Quanto a formação de professores a declaração apresentou como linha de 

ação nacional, “o Recrutamento e Treinamento dos Educadores”, destacando que a 

“preparação apropriada de todos os educadores se constitui um fator chave na 

promoção de progresso no sentido do estabelecimento de escolas inclusivas” 

(Unesco, 1994, p.11). Para Campbell (2009, p. 158), “a educação inclusiva veio tornar 

mais complexa e mais desafiadora a tarefa dos educadores e evidenciou que sua 

formação nunca está acabada”, corroborando a afirmativa freiniana de “inconclusão 

do ser humano”. (FREIRE,1997, p.15).  

A Política Nacional de Educação Especial - PNEE, publicada em 1994, pela 

Secretaria de Educação Especial – SEESP/MEC, foi o resultado de uma ampla 

discussão com representantes de organizações governamentais e não-

governamentais voltadas para pessoas portadoras de deficiências, de problemas de 

conduta e superdotadas, sob a coordenação da Secretaria de Educação Especial do 

Ministério da Educação e do Desporto (SEESP/MEC), no decorrer de 1993; 

justificando o papel assumido da educação especial na perspectiva de atender às 

crescentes exigências de uma sociedade em processo de renovação e de busca 

incessante da democracia, do acesso à informação, ao conhecimento e aos meios 

necessários para a formação de sua plena cidadania, fundamentadas na Constituição 

Federal (1988), no Plano Decenal de Educação para Todos (MEC) e no Estatuto da 

Criança e do Adolescente (1990).   

A PNEE (1994), fundamenta e orienta o processo global da educação de 

pessoas portadoras de deficiências, de condutas típicas e de altas habilidades, a fim 

de criar condições adequadas para o desenvolvimento pleno de suas potencialidades, 

com vistas ao exercício consciente da cidadania. O termo utilizado, portadores de 

necessidades educativas especiais, referem-se aos portadores de deficiência (mental, 

visual, auditiva, física, múltipla), portadores de condutas típicas (problemas de 

conduta) e portadores de altas habilidades (superdotados). Diante desta terminologia, 

Mazotta (2011, p.127), argumenta: “não se entende como uma pessoa possa portar 

necessidades, trazer consigo ou em si, mas entende-se que se possa apresentar ou 

manifestar necessidades especiais em determinadas situações”, complementando, 
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“não se tratam de quaisquer necessidades, mas de necessidades educacionais” 

(p.127).  

A partir de uma análise situacional, a PNEE estabelece fundamentos com 

princípios democráticos de igualdade, liberdade e respeito à dignidade, objetivos e 

diretrizes para “garantir o atendimento educacional do alunado portador de 

necessidades especiais” (BRASIL, 1994, p. 7). Dentre as diretrizes, no que tange à 

formação dos professores, destacam-se:  

 Desenvolver programas voltados para o preparo profissional das pessoas 

portadoras de necessidades especiais e sua integração na força do trabalho. 

 Produzir, em parceria com órgãos de ensino superior, amplo programa de 

formação e/ou especialização de recursos humanos na área de educação especial. 

 Capacitar e apoiar recursos humanos do ensino regular para o atendimento 

educacional aos portadores de deficiências, de condutas típicas e de altas 

habilidades. 

 Assegurar aos profissionais e/ou acadêmicos, estágio com atuação prática 

na área de educação especial, nas instituições educacionais. 

 Incentivar programas de aprimoramento ou formação de docentes e de 

especialistas em educação, envolvendo o pessoal das secretarias-fins do MEC e das 

secretarias de educação dos estados e dos municípios. 

 Valorizar social e profissionalmente o grupo magistério, por meio de 

programas de formação permanente que estimulem a melhoria do trabalho docente 

(BRASIL, 2014). 

Em 1995, o MEC/SEESP subsidia os sistemas de ensino na organização e o 

funcionamento de serviços educacionais prestados aos portadores de necessidades 

educativas especiais, com a publicação dos Subsídios para a Organização e 

Funcionamento de Serviços de Educação Especial - Área de Altas 

Habilidades/Superdotação, que indica as modalidades de atendimento ao portador de 

necessidades educativas especiais, sendo as mais usuais no sistema educacional 

brasileiro: as classes comuns do Ensino Regular, com ou sem professores 

especializados: o apoio pedagógico complementar em salas de recursos; ensino com 

o professor itinerante; classes especiais em escolas comuns: escolas ou centros de 

educação especial, porém não especifica a formação inicial para atuação docente. 

Porém, Fernandes (2007), esclarece, 
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historicamente, a formação de professores para a educação especial 
acompanhou paradigmas de atendimento adotados na área, desde a sua 
configuração como área de estudo da pedagogia, denominada, inicialmente, 
de pedagogia curativa, pedagogia corretiva, pedagogia especial, entre outras 
terminologias, até chegar à denominação atual de ensino ou educação 
especial. (FERNANDES, 2007, p.70). 
 
 

A autora complementa, afirmando que tal como ocorreu no contexto de 

formação de professores da educação básica sofreu transformações nas concepções 

e formas de organização em decorrência de mudanças nas relações 

socioeconômicas, igualmente ocorreu com a educação especial. (Fernandes, 2007). 

No período em questão, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDB nº 9.394/96, compreendia a educação especial, a modalidade de educação 

escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos 

portadores de necessidades especiais e assegurava aos educandos com 

necessidades especiais,  “currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e 

organização específicos, para atender às suas necessidades”, e como formação 

pedagógica inicial, “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”. (BRASIL, 

1996).   

Diante das novas nomenclaturas, metas e ações na área educacional no 

processo da educação inclusiva estabelecidos pela LDB, Guebert (2007), defende que 

“o conhecimento e a aplicação faz-se necessário, para que o processo de inclusão 

não signifique apenas um modismo, em vez de atender uma legislação que garanta o 

atendimento educacional a todas as pessoas” (p. 47),  

Neste sentido, Nascimento (2012, p.13), discorre que “a Educação Especial 

deve ser verdadeiramente especial, e não pode haver contradição entre a terminologia 

e a prática; intervenções e práticas eficazes são requeridas, devido ao dinamismo que 

essa modalidade educacional exige”. 

Através da Resolução CNE/CEB nº 2/2001, instituiu-se as Diretrizes Nacionais 

para a Educação Especial na Educação Básica, para todos os alunos que apresentam 

necessidades educacionais especiais em todas as suas etapas e modalidades, 

assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade para todos, 

considerando as situações singulares, os perfis, as características biopsicossociais e 
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faixas etárias dos estudantes, pautada em princípios éticos, políticos e estéticos. O 

artigo 3º, define: 

 

Por educação especial, modalidade da educação escolar, entende-se um 
processo educacional definido por uma proposta pedagógica que assegure 
recursos e serviços educacionais especiais, organizados institucionalmente 
para apoiar, complementar, suplementar e, em alguns casos, substituir os 
serviços educacionais comuns, de modo a garantir a educação escolar e 
promover o desenvolvimento das potencialidades dos educandos que 
apresentam necessidades educacionais especiais, em todas as etapas e 
modalidades da educação básica. (BRASIL, 2001) 

 

Entende-se alunos com necessidades especiais o que no decorrer do processo 

educacional, apresentarem:  

 

I - dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no processo de 
desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das atividades 
curriculares, compreendidas em dois grupos: a) aquelas não vinculadas a 
uma causa orgânica específica; b) aquelas relacionadas a condições, 
disfunções, limitações ou deficiências;  
II – dificuldades de comunicação e sinalização diferenciadas dos demais 
alunos, demandando a utilização de linguagens e códigos aplicáveis;  
III - altas habilidades/superdotação, grande facilidade de aprendizagem que 
os leve a dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes. 
(BRASIL, 2001). 

 

Quanto ao atendimento dos alunos com necessidades educacionais especiais 

determina-se a realização em classes comuns do ensino regular, conforme preconiza 

a Constituição Federal (1988), no artigo 208; LDBEN (1996) e o Estatuto da Criança 

e do Adolescente (1990), “preferencialmente no ensino regular”, com professores 

capacitados e especializados, formados em nível médio, na modalidade Normal, em 

nível superior, curso de licenciatura de graduação plena.  A necessidade de formação 

adequada é reforçada no PNE (2001-2011) na abordagem que,  

 
 
não há como ter uma escola regular eficaz quanto ao desenvolvimento e 
aprendizagem dos educandos especiais sem que seus professores, demais 
técnicos, pessoal administrativo e auxiliar sejam preparados para atendê-los 
adequadamente. As classes especiais, situadas nas escolas "regulares", [...] 
precisam contar com professores especializados e material pedagógico 
adequado. (BRASIL, 2001b, p.54). 

 

Guebert (2007) reforça que, o entendimento da necessidade de qualificar os 

professores, enquanto profissionais da educação e os espaços educativos para a 
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nova estrutura promove de fato a educação inclusiva, oferecendo atendimento 

adequado às pessoas com necessidades especiais. 

A Resolução (2001) estabelece critérios de formação inicial para atuação dos 

professores: professores capacitados para atuar em classes comuns - formação, de 

nível médio ou superior e para professores especializados em educação especial - 

formação em cursos de licenciatura em educação especial ou em uma de suas áreas, 

preferencialmente de modo concomitante e associado à licenciatura; 

complementação de estudos ou pós-graduação em áreas específicas da educação 

especial, posterior à licenciatura nas diferentes áreas de conhecimento, ao qual 

compete, identificar as necessidades educacionais especiais para definir, 

implementar, liderar e apoiar a implementação de estratégias de flexibilização, 

adaptação curricular, procedimentos didáticos pedagógicos e práticas alternativas, 

adequados ao atendimentos das mesmas, bem como trabalhar em equipe, assistindo 

o professor de classe comum nas práticas que são necessárias para promover a 

inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais. (BRASIL, 2001). 

A oferta de formação continuada, inclusive em nível de especialização, deve 

ser oportunizada pelas instâncias educacionais federais, estaduais e municipais.  De 

acordo com Guebert (2007), a formação continuada consiste na garantia da 

construção de diferentes saberes que são necessários para a atuação no atendimento 

das pessoas com necessidades especiais. Considera ainda que,  

 
a atualização dos profissionais uma necessidade social, pois o conhecimento 
transforma-se constantemente, bem como as relações culturais, logo a 
formação continuada auxilia na reelaboração da proposta pedagógica da 
instituição, priorizando as necessidades da comunidade escolar atendida. 
(GUEBERT, 2007, p. 96).  
 
 

Para Mantoan (2007), ao considerar o professor uma referência para o aluno, 

e não apenas um mero instrutor, a formação enfatiza a importância de seu papel, tanto 

na construção do conhecimento, como na formação de atitudes e valores do cidadão. 

Assim sendo, a formação vai além dos aspectos instrumentais de ensino, “a 

cooperação, as autonomias intelectual e social e a aprendizagem ativa são condições 

que propiciam o desenvolvimento global de todos os professores, no processo de 

aprimoramento profissional” (p. 44).  

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva, do Ministério da Educação e Cultura, Secretaria de Educação Especial, 
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publicada em 2008, apresenta a educação inclusiva como uma ação política, cultural, 

social e pedagógica, como objetivo, “o acesso, a participação e a aprendizagem dos 

alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação nas escolas regulares” (BRASIL, 2008, p. 8).   

A nova terminologia é adequada na LDBEN (1996), pela Lei nº 12.796, de 4 de 

abril de 2013, que altera o inciso III,  artigo 4º que passa a vigorar como, “atendimento 

educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos 

os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino” 

(BRASIL, 2013) e o artigo 58, onde estabelece-se que “Os sistemas de ensino 

assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 

e altas habilidades ou superdotação” (BRASIL, 2013).  

O documento define a educação especial como modalidade não substitutiva à 

escolarização; o conceito de atendimento educacional especializado complementar 

ou suplementar à formação dos estudantes. Quanto à conceituação, considera-se:  

a) pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo, de 

natureza física, mental ou sensorial que, em interação com diversas barreiras, podem 

ter restringida sua participação plena e efetiva na escola e na sociedade. 

 b) alunos com transtornos globais do desenvolvimento são aqueles que 

apresentam alterações qualitativas das interações sociais recíprocas e na 

comunicação, um repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado e 

repetitivo. Incluem-se nesse grupo alunos com autismo, síndromes do espectro do 

autismo e psicose infantil.  

c) 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,2008). 

A diretriz estabelece que,  

 
a educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os 
níveis, etapas e modalidades, realiza o atendimento educacional 
especializado, disponibiliza os recursos e serviços e orienta quanto a sua 
utilização no processo de ensino e aprendizagem nas turmas comuns do 
ensino regular. (BRASIL, 2008, p.10). 
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O atendimento educacional especializado é garantido a todos os níveis e 

modalidades de ensino, não sendo substitutivas à escolarização.  O atendimento 

complementa e/ou suplementa a formação dos estudantes e “para atuar na educação 

especial, o professor deve ter como base da sua formação, inicial e continuada, 

conhecimentos gerais para o exercício da docência e conhecimentos específicos da 

área” (BRASIL, 2008, p. 11). A formação possibilita a sua atuação no atendimento 

educacional especializado, aprofunda o caráter interativo e interdisciplinar da atuação 

nas salas comuns do ensino regular, nas salas de recursos, nos centros de 

atendimento educacional especializado, nos núcleos de acessibilidade das 

instituições de educação superior, nas classes hospitalares e nos ambientes 

domiciliares, para a oferta dos serviços e recursos de educação especial. 

Recentemente, Lei nº 13.632, de 6 de março de 2018, altera o artigo 58, 

parágrafo 3º, estabelece, “a oferta de educação especial, nos termos do caput deste 

artigo, tem início na educação infantil e estende-se ao longo da vida”. 

No Plano Nacional de Educação (2014), com vigência decenal, 2014 a 2024, 

prevê na Meta 4, 

universalizar, para a população de quatro a dezessete anos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 
o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, 
preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema 
educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas 
ou serviços especializados, públicos ou conveniados. (BRASIL, 2014, p. 55) 

 

Para que a meta seja efetivada a fim de garantir atendimento educacional 

especializado em salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços 

especializados, públicos ou conveniados, a todos estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 

matriculados na rede pública de educação básica, são determinadas as estratégicas 

e as ações a serem executadas pelas esferas federais, estaduais e municipais, 

conjuntamente (BRASIL, 2014).  

De acordo com Sobrinho, Pantaleão e Sá (2016), o termo atendimento escolar, 

é entendido como sinônimo de escolarização, uma prerrogativa das escolas comuns 

que contempla o acesso, a permanência e a aprendizagem de todos os alunos. Nesta 

perspectiva, “reforça o cumprimento do que já havia sido estabelecido em outros 

documentos legais, como o documento Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva” (p. 520).  



 
 

67 
 

Destacam-se na formação inicial e continuada, a implantação de salas de 

recursos multifuncionais e fomento a formação continuada de professores para o 

atendimento educacional especializado; assegura o incentivo à inclusão nos cursos 

de licenciatura e nos demais cursos de formação para profissionais da educação, 

inclusive em nível de pós-graduação; e ao estudo dos referenciais teóricos, das teorias 

de aprendizagem e dos processos de ensino-aprendizagem relacionados ao 

atendimento educacional de alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. (BRASIL, 2014). Dentre as 

conquistas, pode-se destacar a promoção e o fortalecimento de pesquisas na área da 

Educação Especial, da formação inicial e continuada dos profissionais da educação, 

bem como a pertinência de articulações intersetoriais do poder público na oferta e na 

garantia de serviços e de acesso aos espaços públicos. (Sobrinho, Pantaleão e Sá, 

2016). 

A Deliberação nº 02/2016, do Conselho Estadual de Educação do Estado do 

Paraná, dispõe sobre as Normas para a Modalidade Educação Especial no Sistema 

Estadual de Ensino do Paraná, em conformidade com PEE (2015) e estabelecida pela 

meta 4, do PNE (2014).  A Deliberação fixa normas para a Educação Especial no 

Sistema Estadual de Ensino no Estado do Paraná, para estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento, transtornos funcionais específicos e altas 

habilidades ou superdotação, em consonância com a legislação nacional, 

estabelecendo que,  

 
a identificação das necessidades educacionais específicas dos estudantes 
dar-se-á por meio de avaliação inicial e ao longo do processo de ensino e da 
aprendizagem e será realizada por professores da instituição de ensino e 
equipe técnico-pedagógica, por equipe multiprofissional e interdisciplinar, 
com atendimento a toda a demanda do Sistema Estadual de Ensino. 
(PARANÁ, 2016, p.5), 

 

Assegura-se o Atendimento Educacional Especializado nas salas de recursos 

multifuncionais10, da própria escola ou em outra da rede regular de ensino, no turno 

inverso da escolarização, em Escolas Especiais e Centros de Atendimento 

                                                           
10 Considera-se sala de recursos multifuncionais o espaço organizado com material didático, 
profissionais da educação especializados e de apoio aos alunos e professores, recursos pedagógicos, 
tecnológicos, de acessibilidade, objetivando a oferta do Atendimento Educacional Especializado. 
(PARANÁ, 2016, p. 11). 
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Educacional11 da rede pública, ou em instituições comunitárias confessionais ou 

filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com a Secretaria de Estado da 

Educação ou com a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 

ou órgão equivalente dos municípios, aos estudantes que apresentem: 

 
I – deficiência: aqueles que têm impedimentos de longo prazo de natureza 
física, intelectual, mental ou sensorial; 
II – transtornos globais do desenvolvimento: aqueles que apresentam um 
quadro de alterações no desenvolvimento neuropsicomotor, 
comprometimento nas relações sociais, na comunicação ou estereotipias 
motoras, incluindo-se nessa definição estudantes com autismo clássico, 
síndrome de Asperger, síndrome de Rett, transtorno desintegrativo da 
infância (psicoses) e transtornos invasivos sem outra especificação;  
III – transtornos funcionais específicos: aqueles que apresentam transtorno 
de aprendizagem, como disgrafia, disortografia, dislexia, discalculia ou 
transtorno de déficit de atenção/hiperatividade, entre outros;  
IV – altas habilidades ou superdotação: aqueles que apresentam potencial 
elevado e grande envolvimento com uma ou mais áreas do conhecimento 
humano, isoladas ou combinadas: intelectual, liderança, psicomotora, artes e 
criatividade. (PARANÁ, 2016). 
  

Para atuar no Atendimento Educacional Especializado, a formação de 

professores para a Educação Especial em nível superior dar-se-á:  

 
I – em cursos de licenciatura em Educação Especial ou em uma de suas 
áreas, preferencialmente de modo concomitante e associado à licenciatura 
para a Educação Infantil ou para os anos iniciais do Ensino Fundamental;  
II – em curso de pós-graduação específico para Educação Especial;  
III – em programas de complementação pedagógica, para Educação 
Especial. (PARANÁ, 2016, p. 18). 

 

Entretanto, a legislação em questão, admite a formação de professores para a 

Educação Especial em curso normal ou equivalente em nível médio, de forma 

conjugada ou não com a Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Cabe a mantenedora assegurar formação continuada aos profissionais que atendem 

aos estudantes com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento, transtornos 

funcionais específicos e altas habilidades ou superdotação (PARANÁ, 2016). 

Diante, às legislações e políticas públicas voltadas à formação inicial e 

continuada aos profissionais da educação, especificamente o professor, na 

perspectiva inclusiva, Oliveira (2009) justifica que se torna necessário não apenas 

                                                           
11 O Centro de Atendimento Educacional Especializado destina-se ao apoio especializado 
complementar ou suplementar, não substitutivo à escolarização aos estudantes da Educação Especial, 
assegurando o direito a um conjunto de atividades clínicas e educacionais, estratégias e recursos de 
acessibilidade que eliminem as barreiras para a sua plena participação na sociedade. (PARANÁ, 2016, 
p.13). 
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conteúdos pedagógicos, treinamento e simulações do fazer pedagógico docente nas 

práticas, mas torna-se necessário, paralelo a isso, o desenvolvimento de habilidades 

que possibilitem ao professor, “dar continuidade à formação – o aprender a aprender 

– e lhe permitam desenvolver uma identidade profissional sólida, incluindo a feição de 

pesquisador ou investigador do cotidiano escolar” (OLIVEIRA, 2009, p.148).  

Para Campbell (2009), a formação e capacitação de professores, merece uma 

atenção especial à preparação para o exercitem a autonomia e apliquem as 

habilidades na adaptação curricular e da instrução, a fim de atender às necessidades 

especiais dos estudantes, justificando que,  

 
a educação inclusiva, atenta à diversidade inerente à espécie humana, busca 
perceber e atender as necessidades educativas especiais de todos os alunos 
em salas de aulas comuns, em um sistema de regular de ensino, de forma 
que se promovam a aprendizagem e o desenvolvimento pessoal de todos”. 
(CAMPBELL, 2009, p.140).  

 

De tal modo, “um professor que engendra e participa da caminhada do saber 

“com” seus alunos consegue entender melhor as dificuldades e as possibilidades de 

cada um e provocar a construção do conhecimento com maior adequação” 

(MANTOAN, 2007, p. 41). Assim, atribuindo ao professor “o papel de mediador [grifo 

nosso], ou seja, é aquele que facilita a experiência e a interação do aluno com a 

aprendizagem” (NASCIMENTO, 2012, p. 11). 

A promoção do processo inclusivo considera que o sistema educacional precisa 

preparar o estudante para a vida, e isso ocorre quando há condições adequadas que 

viabilizem a construção de conhecimentos por todos, para que haja modificações nos 

pensamentos e nas atitudes da sociedade (GUEBERT, 2007), garantindo assim, o 

que estabelece a UNESCO, “ A educação é um direito humano fundamental e é 

essencial para o exercício de todos os direitos [grifo nosso]”.  (UNESCO, 2018)  

Mediante às considerações sobre as concepções, pressupostos e diretrizes 

adotadas na formação inicial e continuada dos professores na perspectiva inclusiva, 

pretende-se discutir aspectos relativos aos estudantes com altas 

habilidades/superdotação. 
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2 MARCOS CONCEITUAIS: ALTAS HABILIBIDADES/SUPERDOTAÇÃO - “MAS, 

ISSO AÍ NÃO EXISTE” 

 

 

Nesta sessão, objetiva-se apresentar os aspectos históricos, legais e políticos 

sobre as altas habilidades/superdotação (AH/SD). Apresentam-se ainda, as 

terminologias, concepções, características e as ideias errôneas sobre as altas 

habilidades/superdotação. Para tal, utiliza-se como referência a literatura 

especializada na área e os documentos oficiais que discorrem sobre o tema.  

 

 

2.1 Aspectos históricos, legais e políticas públicas  

 

 

As bases legais das políticas públicas para a educação, identificação e 

atendimento dos estudantes com altas habilidades/superdotação (AH/SD) no contexto 

educacional brasileiro integram as políticas públicas da Educação Especial. Na 

perspectiva inclusiva, a legislação a garante aos estudantes com altas 

habilidades/superdotação, os direitos educacionais, o reconhecimento às 

singularidades e o atendimento educacional especializado, fundamentados nos 

princípios constitucionais e no compromisso da equidade e qualidade na educação, 

princípios básicos da Educação Especial (DELOU,2007; OUROFINO e GUIMARÃES, 

2007; SABATELLA,2008; VIRGOLIM, 2009,2014). 

Entretanto, desde a antiguidade da humanidade, havia culto aos indivíduos com 

capacidade acima da média, aos intelectualmente mais capazes, a educação superior 

era destinada apenas aos mais capazes e no desenvolvimento das potencialidades 

do ser. Platão dizia que o Estado deveria preocupar-se com a formação daqueles que 

seriam os futuros cidadãos, pois a natureza dos seres humanos não está pronta, mas 

vai se constituindo em função de uma educação valiosa que a transforma de geração 

em geração. (GAMA, 2006; CUPERTINO, 2008) 

No Brasil, a educação dos superdotados é caracterizada pelo contraste entre a 

continuidade e a descontinuidade de iniciativas governamentais e não 

governamentais na década de 20, quando foram realizadas as primeiras validações 
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de testes de inteligência americanos (DELOU, 2007). Para a autora, o primeiro registro 

de atendimento realizado aos alunos superdotados, no Brasil, é do ano de 1929, 

quando a Reforma do Ensino Primário, Profissional e Normal do Estado do Rio de 

Janeiro, previu o atendimento educacional dos super-normaes, termo utilizado por 

Lineu Kassef, assistente técnico da Universidade do Rio de Janeiro. Os livros 

publicados, A Educação dos Super-Normaes – Leoni Kaseff (1931), O Dever do 

Estado Relativamente à Assistência aos Mais Capazes – Estevão Pinto (1932) e O 

Problema da Educação dos Bem-Dotados – Estevão Pinto (1933), constam como as 

três primeiras publicações. Outras iniciativas históricas que contribuíram para o 

desenvolvimento e a expansão do atendimento aos bem-dotados, foram as 

experiências pioneiras de validação e aplicação de testes americanos no Brasil para 

detectar crianças com rendimento acima da média realizadas no Instituto de 

Psicologia do Recife, por volta de 1924 e com a chegada da psicóloga russa, Helena 

Antipoff, a convite do governo mineiro,  para lecionar psicologia experimental na 

Escola de Aperfeiçoamento Pedagógico em Belo Horizonte que salientou a 

importância da educação de “excepcionais”12 e fundando a Sociedade Pestalozzi de 

Belo Horizonte. Em 1945, Helena Antipofff, recebeu grupos dos então chamados bem-

dotados, oriundos dos colégios da Zona Sul do Rio de Janeiro, em uma fazenda onde 

desenvolvia atividades multidisciplinares durante as férias escolares. DELOU, 2007; 

GAMA, 2006; METTRAU e REIS, 2007). Alguns anos depois, a professora Helena 

Antipoff deu início, na Fazenda Rosário, no município de Ibirité, em Minas Gerais, um 

programa de atendimento ao estudante bem-dotado do meio rural e da periferia 

urbana (ALENCAR, 2007). 

Helena Antipoff, “entendia que estes alunos necessitavam de consideração 

especial no lar, na escola e na sociedade, tanto quanto os portadores de deficiências. 

Foram estes os primeiros atendimentos especializados para alunos com Altas 

Habilidades/Superdotação”. (ABSD/RS, 2000, p.10) e sua influência foi fundamental 

para a educação dos alunos com Altas Habilidades/Superdotação, conforme Campos 

(2010) descreve, 

 

ela pensava que, em um país como o Brasil, a precariedade das condições 
de vida da população pobre e a falta de um sistema educacional realmente 

                                                           
12 “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,.H.1984, apud DELOU, 2007, p. 28).   
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universal tinham como consequência a perda de um grande contingente de 
indivíduos talentosos, bem-dotados, que poderiam contribuir para a 
comunidade, mas não o faziam por falta de orientação:  “Talento e inteligência 
não são de geração espontânea, mas precedidos de longo trabalho de 
gerações: quem será pintor num meio rural, onde a criança nem mesmo tem 
o direito de usar o lápis de cor? (Antipoff, H., 1992, p. 402, apud, CAMPOS, 
2010, p.83-84). 

 

A primeira menção de atendimento “no que for possível” aos “excepcionais”, na 

educação regular, com garantia de apoio financeiro às instituições privadas, desde 

que credenciadas pelos Conselhos Estaduais de Educação, foi em 1961, com a 

promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº. 4.024/61, que redigiam 

dois artigos à educação dos “excepcionais”, 

 

Art. 88. A educação de excepcionais, deve, no que fôr possível, enquadrar-
se no sistema geral de educação, a fim de integrá-los na comunidade.  
Art. 89. Tôda iniciativa privada considerada eficiente pelos conselhos 
estaduais de educação, e relativa à educação de excepcionais, receberá dos 
poderes públicos tratamento especial mediante bôlsas de estudo, 
empréstimos e subvenções. (BRASIL, 1961)13. 

 

Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 5.692/71, a 

LDB incluiu a diretrizes para o ensino de “superdotados” no Artigo 9º da que afirma 

que “os superdotados deverão receber tratamento especial, de acordo com as normas 

fixadas pelos competentes Conselhos de Educação” (BRASIL, 1971), que foi 

considerada um marco na história superdotação no Brasil pela primeira inserção dos 

superdotados na legislação (RANGNI e COSTA, 2011). A partir de então, teriam 

aporte legal para ações mais efetivas.  

Assim no mesmo ano, foi criado o Projeto Prioritário nº 35, que estabeleceu a 

educação de superdotados como área primeira da Educação Especial no Brasil, 

incluindo-a no Plano Setorial de Educação e Cultura, previsto para o período de 1972 

a 1974,  a qual traçou os princípios doutrinários da Educação Especial para os alunos 

superdotados, a partir do conceito que considerava crianças superdotadas e 

talentosas as que apresentassem notável desempenho e/ou elevada potencialidade 

em qualquer dos seguintes aspectos, isolados ou combinados: capacidade intelectual 

geral; aptidão acadêmica específica; pensamento criador ou produtivo; capacidade de 

liderança; talento especial para artes visuais, dramáticas e musicais; capacidade 

                                                           
13 As palavras estão acentuadas de acordo com as normas gramaticais do período em vigência, pois 
a citação é do texto original publicado em 1961. 
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psicomotora (DELOU, 2007). O conceito trouxe duas categorias conceituais distintas: 

superdotados e talentosos; estabeleceu critérios que poderiam ser combinados aditiva 

ou alternativamente, denominados notável desempenho e/ou elevada potencialidade. 

Ofereceu a possibilidade para combinar ou considerar isoladamente áreas que 

caracterizam os tipos de superdotação e talentos. A identificação dos superdotados 

deveria ser realizada com vistas ao atendimento educacional desde os níveis pré-

escolares, utilizando-se de procedimentos escolares variados e combinados, 

indicando a frequência em classes comuns, com professor de classe regular 

capacitado para trabalhar com programas ou atividades diferentes, em grupos 

diversificados, orientação e materiais adequados para a oferta de tratamento especial 

(DELOU, 2007). A ênfase era a “formação global da personalidade do aluno, suas 

potencialidades e demais condições e não apenas os talentos já demonstrados. (...) 

deveria visar à pessoa, a formação do cidadão, a formação harmoniosa de sua 

personalidade”.  (FLEITH, 2007, p. 29) 

O Projeto Prioritário nº 35/1971 previu ainda, possibilidade de atendimento aos 

superdotados em classes especiais nas escolas comuns, o enriquecimento e a 

aceleração de estudos como modalidades de atendimento educacional próprias para 

os superdotados, antecipando as estratégias da atual legislação e garantindo “o 

atendimento à pessoa superdotada, talentosa ou com indícios de genialidade pauta-

se no respeito à dignidade do ser humano e no seu direito ao pleno desenvolvimento”. 

(BRASIL, 1999, p.47) 

Conforme aponta Delou (2007), nos anos de 1960 e 1970, ocorreu uma grande 

expansão nos atendimentos e nas políticas públicas da Educação Especial do Brasil. 

Na área da superdotação, neste período, destacam-se:  

1967 - Criação comissão para estabelecer critérios de identificação e 

atendimento a estes alunos que eram chamados de superdotados - Ministério de 

Educação e Cultura; 

1966/1967 - Primeiros seminários sobre educação dos bem-dotados 

(Sociedade Pestalozzi); 

1972  - Centro Educacional Objetivo – início do atendimento aos superdotados 

na rede privada; Parecer n° 255/72 de 09/03/72 - Destaca que o progresso do 

estudante deve atender a ritmo próprio de aprendizagem e a diversos interesses e 

aptidões. A frequência deveria ser "dispensável ante a evidência de aproveitamento 

excepcional". Reconhece "alunos que revelam especial talento", bem como defende 



 
 

74 
 

a não existência de barreiras entre séries, ou seja, ano letivo independente de ano 

civil para que o progresso do estudante superdotado possa ser mais veloz, eliminando 

qualquer perda de tempo e Parecer n° 436/72 de 09/05/72 - Admite matrícula 

condicional de aluno superdotado em curso superior, com prazo de até dois anos para 

apresentação de prova - conclusão do ensino de segundo grau, desde que 

reconhecida sua superdotação antes da inscrição no vestibular. 

1973 – Criação do Centro Nacional de Educação Especial (CENESP), 

vinculado ao MEC, para desenvolver ações educativas e financiar iniciativas de 

atendimento às pessoas com deficiência e com altas habilidades e superdotação. 

1973 - Criação da ADAV – Associação Milton Campos para Desenvolvimento 

e Assistência a Vocações de Bem-Dotados;  

1973 - Parecer n° 681/73 - "Oportunamente este Conselho fixará o conceito e 

as formas de apurar o superdotado, a partir do que baixariam os Conselhos de 

Educação, as normas sobre a matéria para os seus sistemas estaduais de ensino ". 

1975 - Núcleo de Apoio à Aprendizagem do Superdotado (NAS), criado em 

Brasília, um programa público importante que se mantem até os dias atuais. O Núcleo 

foi desenvolvido para atendimento aos alunos com sinais de talento do ensino do 

primeiro grau no Distrito Federal. 

1979 - Fundação da Associação Brasileira para Superdotados, ABSD.  

(ANDRÉS, 2010; BRASIL, 1999; DELOU, 2007; RANGNI e REIS, 2011). 

Na década de 80, os marcos legais que se evidenciaram foram:   

1986 - Portaria CENESP/MEC nº 69, de 28 de agosto de 1986, que define o 

superdotado como: educandos que apresentam notável desempenho e/ou elevada 

potencialidade nos seguintes aspectos, isolados ou combinados: capacidade 

intelectual, aptidão académica, pensamento criador, capacidade de liderança, talento 

especial para artes, habilidades psicomotoras, necessitando atendimento educacional 

especializado (BRASIL, 1999) e a Criação, no âmbito do Ministério da Educação, da 

SESPE - Secretaria de Educação Especial, em substituição ao CENESP. A nova 

Secretaria publicar o documento Subsídios para a Organização e Funcionamento de 

Serviços de Educação Especial (1986), com um volume dedicado à Área de 

Superdotação e altas habilidades, bem como edita as Diretrizes Gerais para o 

Atendimento Educacional aos Alunos Portadores de Altas Habilidades/Superdotação 

e Talentos (reeditados em 1995). (ANDRÉS, 2010).  
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1987 - Parecer n° 711/87 de 02/09/87 -  Estabelece Linhas de Ações de 

Atendimento ao Superdotado, propondo: 1. Conceito e formas de apurar a 

superdotação; 2. Descentralização de competência para declarar a superdotação; 3. 

Procedimentos de identificação; 4. Modalidades de atendimento; 5. Formação de 

recursos humanos; 6. Estudos e pesquisas; 7. Constituição da Coordenadoria 

Nacional; 8. Envolvimento das Secretarias e dos Conselhos de Educação, e 9. 

Participação da Família, Escola, Empresa e Comunidade, e enuncia os princípios 

norteadores da Educação Especial: participação, integração, normalização, 

interiorização e simplificação. (BRASIL, 1999). 

1988- Promulgação da Constituição Federal do Brasil - Art. 208, mediante a 

garantia de atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede 

regular de ensino, apenas aos portadores de deficiência, (BRASIL, 1988). A 

Constituição Federal, não expressa em nenhum momento o atendimento educacional 

especializado o tratamento às altas habilidades/superdotação, entretanto, o inciso V, 

do artigo 208, prevê o “acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da 

criação artística, segundo a capacidade de cada um” (BRASIL,1988), o que se 

entende um direito assegurado aos superdotados, conforme definidos pela Portaria 

CENESP/MEC nº 69, de 28 de agosto de 1986. 

Percebe-se que as ações e dispositivos legais, nas décadas de 60, 70 e 80, do 

século XX, tanto nas esferas públicas quanto nas esferas privadas, para o 

atendimento e a formação para a educação dos superdotados, nortearam às ações 

educativas que puderam favorecer a expansão e o aprimoramento das políticas 

públicas vigentes no sistema educacional brasileiro na atual, conforme afirma 

Sabatella (2008, p.71), “as diretrizes para a Educação Especial brasileira têm sido 

traçadas em diversos documentos, tanto de cunho legal como em material para o 

apoio técnico e pedagógico”.  

A Política Nacional de Educação Especial, instituída em 1994, objetivava  

“garantir o atendimento educacional do alunado portador de necessidades especiais, 

genericamente chamados de portadores de necessidades educativas especiais” 

(BRASIL, 1994 p.7), dentre estes, os portadores14 de altas habilidades 

(superdotados) que são conceituados com,   

 

                                                           
14 Grifos nossos.  
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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, 
1994, p. 13). 

 

Para o atendimento aos portadores de altas habilidades, em especial, atribuem-

se dois objetivos específicos que se constituem, na Criação e desenvolvimento de 

programas diversificados de enriquecimento e aprofundamento curricular para os 

portadores de altas habilidades; e na implantação de programas diversificados, onde 

qualquer estudante possa trabalhar suas capacidades latentes, desenvolvendo-as em 

altas habilidades, mesmo que se trate de educandos com deficiências ou condutas 

típicas. Observa-se na expressão “mesmo que se trate de educandos com deficiência 

ou condutas típicas” (BRASIL, 1999, p.1994), que a ação não levava em consideração 

ou não se cogitava a possibilidade que os estudantes poderiam ter outras 

necessidades educacionais associadas. Constatando neste período, o 

desconhecimento sobre o que estudos e pesquisas recentes denominam “dupla-

excepcionalidade15”. O que fica em evidência nos argumentos de Vieira e Simon 

(2012, p. 329), “a visão tradicional de inteligência que se tinha no início do século 

passado, impossibilitava o entendimento de que uma pessoa com Altas Habilidades/ 

Superdotação tivesse outra necessidade educacional especial associada”.   

A Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais: Acesso e 

Qualidade, em Salamanca, na Espanha, 1994, resultou na Declaração de Salamanca, 

não excluiu os superdotados, a quem nomeou de bem-dotados, destacando os   

princípios que: a) cada criança tem características, interesses, capacidades e 

necessidades de aprendizagem que lhe são próprios; b) os sistemas educativos 

devem ser projetados e os programas aplicados de modo que tenham em vista toda 

gama dessas diferentes características e necessidades; c) a capacidade de avaliar as 

necessidades especiais, de adaptar o conteúdo do programa de estudos, de recorrer 

à ajuda da tecnologia, de individualizar os procedimentos pedagógicos para atender 

a um maior número de aptidões; d) acolhimento de todos independentemente de suas 

condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras 

                                                           
15 A “dupla-excepcionalidade” pode ser definida como a presença de alta performance, talento, 
habilidade ou potencial, ocorrendo em conjunto com uma desordem psiquiátrica, educacional, sensorial 
e física. Envolve, também, a ideia de que pessoas que demonstram capacidades superiores em uma 
ou mais áreas poderiam apresentar ao mesmo tempo deficiências ou condições incompatíveis com 
essas características. (ALVES e NAKATO, 2015, p. 346). 
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(necessidades educativas especiais); e) os programas de estudos adaptados às 

necessidades dos estudantes e não o contrário (BRASIL, 1994).  Para Delou (2007), 

a Declaração de Salamanca buscou abranger todos aqueles que estiveram, 

historicamente, excluídos das práticas pedagógicas por falta de equidade e de 

igualdade de oportunidades. A autora contextualiza a realidade do sistema 

educacional, no momento em questão, justificando,  

 

a sociedade civil construía uma nova lei de ensino, que embora fizesse 
avanços políticos, não expressava grandes conquistas para os alunos com 
necessidades educacionais especiais, principalmente para os alunos com 
altas habilidades. Estes, regra geral, eram negados, ignorados ou ainda, 
eram tidos como privilegiados por terem nascido inteligentes. Naturalmente, 
os alunos com histórico de fracasso escolar conseguiam sensibilizar mais os 
professores. (DELOU, 2007, p.31). 
 
 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional no 9394/96, culminou em 

várias mudanças e adaptações na estrutura social e educacional, permitindo uma 

revolução de valores, justificada pela concepção que a ideia central da inclusão é a 

mudança na forma de entender a pessoa com necessidades especiais, 

proporcionando uma sociedade para todos (CAMPBEL, 2009).  A LDBEN passou por 

diversas alterações legais ao longo dos anos, porém, permanece em vigência e 

garante às pessoas com AH/SD todos os direitos constitucionais, os quais se 

destacam,     

III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, 
preferencialmente na rede regular de ensino16;  [...] 
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação 
artística, segundo a capacidade de cada um; [...] 
VII - oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com 
características e modalidades adequadas às suas necessidades e 
disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de 
acesso e permanência na escola; [...] 
IX - padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e 
quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao 
desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem (BRASIL, 1996) 

 

Outras alterações na LDBEN (1996) quanto as AH/SD, refere-se à organização 

da educação nacional que incumbe as esferas federais, estaduais e municipais, em 

regime de colaboração, “estabelecer, [...] diretrizes e procedimentos para 

                                                           
16 Inciso com redação dada pela Lei nº 12.796, de 4/4/2013. 
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identificação, cadastramento e atendimento, na educação básica e na educação 

superior, de alunos com altas habilidades ou superdotação” (BRASIL, 1996), inciso 

IV, no artigo 9º, acrescido pela Lei nº 13.234/2015.  

A LDBEN (1996), vigora atualmente com alterações ou acréscimos em alguns 

artigos que são normativos por leis especificas para este fim. No âmbito da Educação 

Especial, os artigos 58 e 59 foram alterados e vigoram sobre nova redação. O artigo 

58, alterado pela Lei nº 12.796, de 4/4/2013), redige que,  

 

entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade 
de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, 
para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades ou superdotação. (BRASIL, 1996).  

   
 

O artigo 59, rege sob a Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013, instituem, 

 

 I- currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 
específicos, para atender às suas necessidades; 
II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível 
exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas 
deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar 
para os superdotados; 
III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, 
para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular 
capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns; 
IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na 
vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não 
revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante 
articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que 
apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou 
psicomotora; 
V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares 
disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. (BRASIL, 1996) 

 

Entretanto, a modificação na legislação dada pela Lei nº 13.234, de 29/12/2015, 

que acrescenta o 59-A e o parágrafo único que estabelece que,  

 

o poder público deverá instituir cadastro nacional de alunos com altas 
habilidades ou superdotação matriculados na educação básica e na 
educação superior, a fim de fomentar a execução de políticas públicas 
destinadas ao desenvolvimento pleno das potencialidades desse alunado 
(BRASIL, 2015). 
 
 

A lei fortalece as ações implantadas por outros dispositivos legais e ganham 

maior ênfase e garantia de atendimento com a oferta de educação especial que “tem 

início na educação infantil e estende-se ao longo da vida” (BRASIL, 2018), 
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estabelecido recentemente pela Lei nº 13.632, de 6 de março de 2018.  Vale ressaltar 

que o artigo 60, no parágrafo único, determina que o poder público “adotará, como 

alternativa preferencial, a ampliação do atendimento aos educandos com [...] altas 

habilidades ou superdotação na própria rede pública regular de ensino, [...]”, redação 

dada pela Lei nº 12.796/2013.  

De acordo com Pérez (2002), no que se refere ao atendimento das altas 

habilidades/superdotação no ensino regular “não há qualquer impedimento para que 

aconteça no lugar que sempre estiveram, embora fossem – e ainda sejam – aí, muito 

pouco visíveis – na sala de aula regular”. Observa-se que apesar de tantas alterações, 

mudanças e avanços em âmbito educacional, permanece a ideia de invisibilidade em 

sala de aula (PEDRO e CHACOM, 2015; PÉREZ, 2004,2008). 

Entretanto, Andres (2010), aponta que os maiores avanços na área da 

educação para superdotados, na legislação e no atendimento, ocorreram no novo 

milênio, sobre a base da implementação da nova LDB (Lei nº 9394/1996), das 

Diretrizes Nacionais da Educação Especial na Educação Básica, editadas pelo CNE 

em setembro de 2001 e com a aprovação do Plano Nacional de Educação (PNE - Lei 

Nº 10.172/2001).  

A Resolução da CNE/CEB Nº 2/2001, normatiza as necessidades educacionais 

especiais durante processo educacional e caracteriza altas habilidades/superdotação,  

como “grande facilidade de aprendizagem que os leve a dominar rapidamente 

conceitos, procedimentos e atitudes” (BRASIL, 2011b).  Para DELOU (2007), o 

conceito traz a inovação de tirar o foco do estudante, passando-o para o processo de 

aprendizagem, desta forma, o fato de ser indisciplinado, porque a escolarização não 

apresenta desafios e ainda apresentar dificuldades de aprendizagem em uma área 

diferente daquela em que apresenta talento, não será motivo para impedir que sejam 

reconhecidos e atendidos de modo especializado na escola nas áreas em que 

apresentem altas habilidades/superdotação. A resolução estabelece ainda que as 

escolas da rede regular de ensino devem prever e prover na organização de suas 

classes comuns, atividades que favoreçam, ao aluno que apresente altas 

habilidades/superdotação, o aprofundamento e enriquecimento de aspectos 

curriculares, mediante desafios suplementares nas classes comuns, em sala de 

recursos ou em outros espaços definidos pelos sistemas de ensino, inclusive para 

conclusão, em menor tempo, da série ou etapa escolar (BRASIL, 2001b)  
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O Plano Nacional de Educação, Lei nº 10.172/01, apresenta no capítulo da 

Educação Especial, propõe como metas “implantar, gradativamente, a partir do 

primeiro ano deste plano, programas de atendimento aos alunos com altas habilidades 

nas áreas artística, intelectual ou psicomotora” (BRASIL, 2001b, p.57) e  

 

estimular as instituições de ensino superior a identificar, na educação básica, 
estudantes com altas habilidades intelectuais, nos estratos de renda mais 
baixa, com vistas a oferecer bolsas de estudo e apoio ao prosseguimento dos 
estudos(BRASIL, 2001b, p.37).   
 
 

As diretrizes se destinam às pessoas com necessidades especiais no campo 

da aprendizagem, originadas das características como altas habilidades, 

superdotação ou talentos. A resolução justifica ainda, que,  

 

quanto mais cedo se der a intervenção educacional, mais eficaz ela se tornará 
no decorrer dos anos, produzindo efeitos mais profundos sobre o 
desenvolvimento das crianças. Por isso, o atendimento deve começar 
precocemente, inclusive como forma preventiva. (BRASIL, 2001b, p. 53) 

 
Em relação às crianças com altas habilidades (superdotadas ou talentosas), o 

PNE, determina que a identificação leve em conta o contexto socioeconômico e 

cultural, por meio de observação sistemática do comportamento e do desempenho do 

aluno, com vistas a verificar a intensidade, a frequência e a consistência dos traços, 

ao longo de seu desenvolvimento. (BRASIL, 2001b).  Diante disso, argumenta Delou 

(2007, p. 33),  

 

não raramente, as escolas são surpreendidas com alunos superdotados com 
indicadores de precocidade ou autodidatas, entediados com o conformismo 
que são obrigados a praticar devido aos baixos níveis de desafio escolar 
apresentados. 

 

Para Pérez (2009, p. 33),  

 

“a verdadeira concretização de uma política educacional para os alunos com 
AH/SD começa a delinear-se em 2005, quando a SEESP, em parceria com a 
UNESCO e o FNDE, implanta os Núcleos de Atividades de Altas 
Habilidades/Superdotação – NAAH/S nos 26 estados e no Distrito Federal”.  
 

 

Os NAAH/S são formados por centros de referência para o atendimento 

educacional especializado aos alunos com altas habilidades/superdotação, a 
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orientação às famílias e a formação continuada aos professores. Nacionalmente, são 

disseminados referenciais e orientações para organização da política de educação 

inclusiva nesta área, de forma a garantir esse atendimento aos alunos da rede pública 

de ensino. De acordo com a Nota Técnica, nº 046/2013, do MEC/SECADI/DPEE, 

atualmente, existem 27 Núcleos de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação no 

país, um por Unidade Federativa. Os NAAH/S de Belo Horizonte/MG e de Recife/PE 

são municipais, sendo que os demais se vinculam às Secretarias Estaduais de 

Educação. 

Em 2008, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva, define com clareza os alunos com AH/SD como alvo de 

atendimento educacional especializado em todas as etapas e modalidades da 

Educação (BRASIL, 2008). Na perspectiva da educação inclusiva, a educação 

especial passa a constituir a proposta pedagógica da escola, definindo como seu 

público-alvo os alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação, ao conceitua,  

 

alunos com altas habilidades/superdotação demonstram potencial elevado 
em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, 
acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes. Também apresentam 
elevada criatividade, grande envolvimento na aprendizagem e realização de 
tarefas em áreas de seu interesse. (BRASIL, 2008). 

 

Outro aspecto quanto a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 

da Educação Inclusiva, citada por Pérez e Freitas (2014),  incorpora importantes 

mudanças, especialmente no que se refere à troca paradigmática da integração para 

a inclusão; ao público-alvo; agora composto por alunos com deficiência, Transtornos 

Globais do Desenvolvimento e Altas Habilidades/Superdotação; à ampliação do 

espectro de atuação da Educação Especial da Educação Infantil até o Ensino 

Superior, antes limitado ao ensino básico e à oferta de atendimento educacional 

especializado (AEE) em todos os níveis e modalidades de ensino. 

Andres (2010), ressalta que igualmente importante a Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) foram a edição do 

Decreto nº 6.571/2008, que dispõe sobre o atendimento educacional especializado, 

que determina as formas de oferta e a responsabilidade técnica e financeira do MEC 

na sua ampliação, definindo aspectos como a transferência adicional para os 
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estudantes atendidos por essa modalidade de educação, destinando aos estudantes  

com necessidades educacionais especiais o dobro dos recursos do FUNDEB 

repassados às escolas que ofereçam AEE; e a Resolução nº 4/2009 do CNE/CEB que  

instituem as Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado, 

especificando como, quando, onde e quem o oferecerá. Posteriormente, foi 

substituído pelo Decreto nº 7611/11, de 17 de novembro de 2011, que “dispõe sobre 

a Educação Especial, o atendimento educacional especializado e dá outras 

providências” (BRASIL, 2011), mantendo basicamente as mesmas disposições que 

no que tange às AH/SD.  

Em 2010, o documento final da CONAE, não especifica nenhuma ação às 

AH/SD, porém garante a implementação efetiva de uma política educacional como 

garantia da transversalidade da educação especial na educação, na 

operacionalização do atendimento e na formação docente; introdução, junto a CAPES 

e CNPq de políticas de pesquisa voltadas para a temática; garantia de condições 

políticas, pedagógicas e financeiras para uma Política Nacional de Educação Especial 

Inclusiva, assegurando o acesso, a permanência e o sucesso, na escola aos 

estudantes; implementação de serviços de atendimento educacional especializado, 

por meio da organização e implementação de sala de recursos multifuncionais 

direcionados ao atendimento especializado dos/as estudantes nas escolas públicas, 

com a atuação de profissionais qualificados/as; efetivação  das redes de apoio aos 

sistemas educacionais, por meio de parcerias com a saúde, ação social e cidadania e 

garantir a oferta e permanência e ampliar o acesso à escola, em todas as etapas da 

educação básica e na superior.  

O PNE (2014-2024), instituído pela Lei nº 13.005/2014, determina que os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios garantam o atendimento as necessidades 

específicas na educação especial, assegurado o sistema educacional inclusivo em 

todos os níveis, etapas e modalidades. Com base neste pressuposto, a meta 4 e 

respectivas estratégias objetivam, 

 

universalizar, para as pessoas com altas habilidades/superdotação, na faixa 
etária de 04 a 17 anos, o acesso à educação básica e ao atendimento 
educacional especializado, de salas de recursos multifuncionais, classes, 
escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. (BRASIL, 
2014, p.55).  
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Dentre as estratégias, destacam-se as ações com vista a garantir o 

cumprimento da meta, no período de vigência do PNE:  

a) a universalização do atendimento escolar à demanda; garantir atendimento 

educacional especializado em salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou 

serviços especializados, públicos ou conveniados, nas formas complementar e 

suplementar, ao matriculados na rede pública de educação básica, conforme 

necessidade identificada por meio de avaliação, ouvidos a família e o aluno; 

b) estimular a criação de centros multidisciplinares de apoio, pesquisa e 

assessoria, articulados com instituições acadêmicas e integrados por profissionais das 

áreas de saúde, assistência social, pedagogia e psicologia, para apoiar o trabalho aos 

professores da educação básica;  

c) manter e ampliar programas suplementares para garantir o acesso e a 

permanência, disponibilização de material didático próprio e de recursos de 

tecnologia;  assegurar no contexto escolar, em todas as etapas, níveis e modalidades 

de ensino, a identificação dos estudantes com altas habilidades/superdotação;  

d) fomentar pesquisas voltadas para o desenvolvimento de metodologias, 

materiais didáticos, equipamentos e recursos de tecnologia, com vistas à promoção 

do ensino e da aprendizagem; promover o desenvolvimento de pesquisas 

interdisciplinares para subsidiar a formulação de políticas públicas intersetoriais que 

atendam as especificidades educacionais de estudantes com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento  e altas habilidades/superdotação que requeiram medidas 

de atendimento especializado; 

e) apoiar a ampliação das equipes de profissionais da educação para atender 

à demanda do processo de escolarização dos estudantes com altas habilidades ou 

superdotação, garantindo a oferta de professores(as) do atendimento educacional 

especializado;  

f) definir indicadores de qualidade e política de avaliação e supervisão para o 

funcionamento de instituições públicas e privadas que prestam atendimento 

estudantes com altas habilidades/superdotação;  

g) promover pesquisa, demografia e estatística competentes, a obtenção de 

informação detalhada sobre o perfil das pessoas com altas habilidades/superdotação 

de zero a dezessete anos;  

h) incentivar a inclusão nos cursos de licenciatura e nos demais cursos de 

formação para profissionais da educação, inclusive em nível de pós-graduação, 
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contemplando os referenciais teóricos, as teorias de aprendizagem e os processos de 

ensino-aprendizagem relacionados ao atendimento educacional de estudantes com 

altas habilidades/superdotação;  

i) promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou 

filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, visando a ampliar 

as condições de apoio ao atendimento escolar integral dos estudantes matriculados 

nas redes públicas de ensino, a ampliação da oferta de formação continuada e a 

produção de material didático acessível, serviços necessários ao pleno acesso, 

participação e aprendizagem dos estudantes com altas habilidades/superdotação. 

(BRASIL, 2014). 

As leis, normas e documentos norteadores educacionais determinam e 

asseguram o direito ao AEE dos estudantes com AH/SD, porém percebe-se que a 

execução e aplicabilidade ficam comprometidas por diversos fatores, expostos por 

Pérez e Freitas (2014, p. 630),  

 

o atrelamento da oferta a uma demanda não aferida; a deficiente 
compreensão das realidades educacionais regionais; a circunscrição dos 
dispositivos exclusivamente ao âmbito educacional; o pouco conhecimento 
(ou mesmo desconhecimento) dessas leis, normas e documentos 
norteadores e das reais dificuldades e necessidades destes estudantes e o 
preconceito ideológico.  

 

Diante das normativas operacionais, a Nota Técnica nº 04/2014, 

MEC/SECADI/DPEE, orienta quanto a documentos comprobatórios do cadastro de 

alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação no Censo Escolar, determina que para realizar o AEE, cabe 

ao professor que atua nesta área, elaborar o Plano de Atendimento Educacional 

Especializado – Plano de AEE, documento comprobatório de que a escola, 

institucionalmente, reconhece a matrícula do estudante público alvo da educação 

especial e assegura o atendimento de suas especificidades educacionais.   

Desta forma, “não se pode considerar imprescindível a apresentação de laudo 

médico (diagnóstico clínico) por parte do aluno com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação, uma vez que o AEE se 

caracteriza por atendimento pedagógico e não clínico” (BRASIL, 2014, p. 3).  A nota 

estabelece um estudo de caso para elaboração do Plano de AEE, se for necessário, 

o professor do AEE, poderá articular-se com profissionais da área da saúde, tornando-
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se o laudo médico, um documento anexo ao Plano de AEE, de forma individual. Por 

isso, não se trata de documento obrigatório, mas, complementar, quando a escola 

achar necessário. Completa, justificando que, 

a exigência de diagnóstico clínico dos estudantes com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades/superdotação, 
para declará-lo, no Censo Escolar, público alvo da educação especial e, por 
conseguinte, garantir-lhes o atendimento de suas especificidades 
educacionais, denotaria imposição de barreiras ao seu acesso aos sistemas 
de ensino, configurando-se em discriminação e cerceamento de direito. 
(BRASIL, 2014, p.3). 
 
 

A elaboração e execução do plano de AEE (conforme Resolução, nº 4/2009, 

CNE/CEB, artigo 9) atribui aos professores que atuam na sala de recursos 

multifuncionais ou centros de AEE, em articulação com os demais professores do 

ensino regular, com a participação das famílias e em interface com os demais serviços 

setoriais da saúde, da assistência social, entre outros, quando necessários. 

A normativa é determinante, ao ressaltar que a elaboração do estudo de caso, 

não está condicionada a existência de laudo médico do estudante, pois, é de cunho 

estritamente, educacional, a fim de que as estratégias pedagógicas e de 

acessibilidade possam ser adotadas pela escola, favorecendo as condições de 

participação e de aprendizagem (BRASIL,2014). 

Outro documento legal que ampara o Atendimento Educacional Especializado 

aos Estudantes com Altas habilidades/Superdotação é Nota Técnica nº 40/2015, do 

MEC/SECADI/DPEE, que preconiza que cabe à escola ofertar o atendimento 

educacional especializado – AEE estudantes identificados com altas 

habilidades/superdotação. O AEE caracteriza-se pela realização de um conjunto de 

atividades, visando atender as suas especificidades educacionais, por meio do 

enriquecimento curricular, de modo a promover a maximização do desenvolvimento 

de suas potencialidades e habilidades.  Para tanto,  

 

a intervenção pedagógica deve oportunizar a manifestação da criatividade e 
originalidade; técnicas que cooperam com a elaboração de trabalhos na(s) 
área(s) de interesse; e atividades usadas para transformar os ambientes 
tornando-os mais adequados ao aprendizado. (BRASIL, 2015, p.2).  

 
 

Portanto, a identificação de cada estudante possibilita melhores condições 

pedagógicas individuais de aprendizagem, ao considerar os diversos interesses, 

ritmos e habilidades, vislumbrando suplantar os padrões rígidos da escola 
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homogeneizadora, reconhecendo e valorizando, assim, a diferença como essência da 

humanidade.  

Ao descrever cronologicamente as legislações brasileiras referentes às altas 

habilidades/superdotação, percebe-se que os avanços e as mudanças 

acompanharam as concepções e necessidades educacionais de cada período 

histórico, porém,  

 

embora as leis educacionais brasileiras sejam muito avançadas no contexto 
internacional, é necessário revisar (e refletir sobre) que pressupostos teóricos 
e que princípios determinam as ações e programas que concretizam, na 
prática, as políticas públicas brasileiras. (PÉREZ E FREITAS, 2014, p. 630)   

 

Entretanto, de acordo com Costa (2002), a escola inclusiva que atenda a todos 

só é possível se as mudanças ocorrerem nos alicerces que sustentam a educação, 

incluindo a filosofia, o preparo dos profissionais, o desenvolvimento e a participação 

tendo como meta construir uma prática pedagógica de qualidade.  

Desta forma, “é necessário se prever todas as mudanças que os sistemas de 

ensino, as escolas e a sociedade devem promover para que os alunos com 

necessidades educacionais especiais sejam, realmente, incluídos na escola”. 

(FLEITH, 2007, p. 33), embora esteja contemplada nas políticas públicas educacionais 

brasileiras. Segundo Pedro e Chacon (2015), sabe-se que os estudantes com altas 

habilidades/superdotação ainda se encontram invisíveis dentro do ambiento escolar, 

uma vez que, estes sequer são identificados, visto que o olhar da instituição escolar, 

está voltado muito mais para os estudantes que estão aquém do desenvolvimento 

considerado padrão, do que aqueles que se encontram acima da média e apresentam 

altos níveis de criatividade e envolvimento com a tarefa.  

Conforme Pérez (2002), cabe agora discutir como pode ser efetivada a inclusão 

das pessoas com altas habilidades/superdotação na escola e na sociedade, mas para 

isto é necessário saber precisamente quem são eles, onde estão e o que precisam.  

 

2.2 Terminologias das altas habilidades/superdotação  

 

 

As terminologias sobre as altas habilidades/superdotação causam uma 

discussão contundente devido a diversidade de nomenclaturas ou termos para 
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denominar a população com as características de capacidade superior, conforme 

observado no contexto histórico e documentos legais educacionais (FLEITH, 2007; 

OUROFINO e GUIMARÃES, 2007; ANDRES, 2010; DELOU, 2007; SABATELLA, 

2008; PÉREZ, 2004;2008).  

A terminologia de superdotados e superdotação são usadas e, reafirmam, 

legalmente, essa denominação para todos esses alunos. As denominações ainda não 

foram unificadas e assim, veem-se frequentemente sendo utilizados os termos: Altas 

Habilidades, Superdotados ou talentoso e Superdotação, bem como Altas 

Habilidades/ Superdotação (SABATELLA, 2008).   

Observa-se que além dos termos situado pela autora há uma gama de outros 

termos utilizados e “para entender a variedade no uso dos termos é preciso olhar o 

começo do conflito” (RANGNI E COSTA, 2011, p.468). Assim, as terminologias 

utilizadas no Brasil (quadro 5), correspondem: 

 

QUADRO 4 - Terminologias utilizadas no Brasil. 

TERMO PERIODO ONDE UTILIZADO 

Super-normaes 1929  Reforma do Ensino Primário, Profissional e Normal do Estado 
do Rio de Janeiro, termo utilizado por Lineu Kaseff. 

1931  Livro publicado: A Educação dos Super-Normaes – Leoni 
Kaseff 

Mais capazes  1932  Livro publicado: O Dever do Estado Relativamente à 
Assistência aos Mais Capazes – Estevão Pinto 

Bem-Dotados 1924 
 
 

 Experiências pioneiras de validação e aplicação de testes 
americanos no Brasil realizadas no Instituto de Psicologia do 
Recife, pela psicóloga russa, Helena Antipoff. 

1966/1967  Seminários sobre educação dos bem-dotados (Sociedade 
Pestalozzi). 

1933  Livro publicado: O Problema da Educação dos Bem-Dotados – 
Estevão Pinto 

 1973  Criação da ADAV – Associação Milton Campos para 
Desenvolvimento e Assistência a Vocações de Bem-Dotados. 

 1994  Declaração de Salamanca 

Excepcionais 1929  Escola de Aperfeiçoamento Pedagógico, em Belo Horizonte 
Helena Antipoff. 

 1961  Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 4.024/61 

Superdotados  1967 
 

 MEC - Criação de comissão para estabelecer critérios e 
atendimento  

1971  Lei de Diretrizes e Bases da Educação nº 5.692/71. 

 Projeto Prioritário nº 35 

1972  Centro Educacional Objetivo – início do atendimento na rede 
privada. 

 Parecer n° 255/72. 

 Parecer n° 436/72. 
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1973  Criação do Centro Nacional de Educação Especial (CENESP), 
vinculado ao MEC. 

 Parecer n° 681/73. 

1975  Núcleo de Apoio à Aprendizagem do Superdotado (NAS), 
criado em Brasília. 

 1979  Fundação da ABSD. 

 1986  Portaria CENESP/MEC nº 69. 

 Criação da Secretaria de Educação Especial, em substituição 
ao CENESP. 

 1987  Parecer n° 711/87 

 1998  Parâmetros Curriculares Nacionais 

Superdotação e 
altas habilidades  

1986  Publicação: Subsídios para a Organização e Funcionamento 
de Serviços de Educação Especial - Área de Superdotação e 
altas habilidades 

Portadores de 
altas habilidades 
(superdotados) 

1994  Política Nacional de Educação Especial 

Portadores de 
Altas Habilidades/ 
Superdotação e 
Talentos 

1995  Diretrizes Gerais para o Atendimento Educacional aos Alunos 
Portadores de Altas Habilidades/Superdotação e Talentos 

Altas habilidades  
ou superdotação 

1996  Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional no 9394/96. 

 2011  Decreto nº 7611 – AEE 

 Plano Nacional de Educação – 2011-2020 

 2013  Lei no 12.796/2013 – altera LBDEN nº 9.394/96 

 2014  Plano Nacional de Educação – 2014 a 2024 

 2015  Lei nº 13.234/2015 - altera LBDEN nº 9.394/96 

Altas habilidades 
(superdotadas ou 
 talentosas 

2001  Plano Nacional de Educação - Lei nº 10.172/01 

Altas habilidades/ 
superdotação 

2001  Resolução da CNE/CEB nº 2/2001 

 2005  Núcleos de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação – 
NAAH/S 

 2008  Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva. 

 Decreto nº 6.571 – AEE. 

 2010  Documento Final da CONAE 2010 

 2011  Plano Nacional de Educação – 2011-2020 

 Instrução no 010/2011-SUED/SEED-PR 

 2014  Nota Técnica nº 04/2014, MEC/SECADI/DPEE 

 2014  Plano Nacional de Educação – 2014 a 2024. 

 2015  Nota Técnica nº 40/2015, do MEC/SECADI/ DPEE 

Fonte: pesquisa da autora. (ANDRES, 2010; BRASIL, 1994;1995;2001;2008;2014;2015; DELOU, 2007; 
PÉREZ, 2009 ; RANGNI e REIS, 2011) 

 

Observa-se que, os termos utilizados nas publicações legais do MEC, há num 

mesmo documento grafias diferentes – altas habilidades/superdotação e altas 

habilidades ou superdotação, como observa-se no Plano Nacional de Educação 
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(2011) e no Plano Nacional de Educação (2014), evidenciando o que Sabatella (2008, 

p.68) afirmou “ainda não há uma uniformidade entre autores e especialistas”.   

Para Pérez (2018), a ingerência de legisladores que desconhecem as 

peculiaridades da área, na formulação de documentos legais desrespeitou as 

diretrizes da Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da Educação 

Inclusiva e incorporou uma variedade de termos e expressões que causam grandes 

prejuízos para a identificação e o atendimento dos estudantes com altas 

habilidades/superdotação. 

Para Sabatella (2008), é importante o entendimento das diversas nominações 

encontradas ao longo dos anos, a nomenclatura tem sido fonte polêmica. Entretanto, 

consideram-se: bem-dotados – indivíduos que apresentam desempenho acima da 

média, nas mais diversas áreas de atividades; superdotados – zona superior de 

desempenho, devido as suas altas capacidades, destacando-se em níveis 

excepcionais; e talentosos – talento especial em diversos setores das atividades 

humanas. Renzulli (2014), descreve o uso da palavra superdotado como adjetivo em 

vez de substantivo, discutindo sobre o desenvolvimento de comportamentos 

superdotados ou superdotação, justificando, “o uso dessa terminologia não tem como 

negar a existência de pessoas que estão no ponto mais alto de um continuum em 

qualquer domínio – inteligência geral” (p.221). 

É comum haver confusão entre os termos comumente utilizados para designar 

os vários níveis e gradações da superdotação, de acordo com Virgolim (2009), dentre 

eles: precocidade –  é a terminologia utilizada para definir criança que apresenta 

alguma habilidade especifica prematuramente desenvolvida de em qualquer área do 

conhecimento: acadêmica, artística, de liderança ou criativa; prodígio - algo extremo, 

raro e único, fora do curso normal da natureza; e genialidade – aquele que contribui 

extraordinariamente à humanidade, raros indivíduos que se destacam e deixam marca 

na história. A autor afirma “as habilidades apresentadas, tanto por pessoas precoces, 

prodígios ou gênios podem ser enquadradas em termos mais amplos, que é a 

superdotação ou altas habilidade” (VIRGOLIM, 2009, p.14), no entanto, mas não se 

deve rotular como superdotada, prodígio ou gênio, sem antes acompanhar seu 

desenvolvimento (VIRGOLIM, 2007).  

Quanto a origem dos termos mais utilizados na legislação brasileira, Sabatella 

(2008), descreve que, o termo altas habilidades é adotado pelo Conselho Europeu 

para Altas habilidades- ECHA (European Council for High Ability); superdotado ou 
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talentoso: adotado pela nomenclatura do Conselho Mundial para Crianças 

Superdotadas e talentosas – WCGTC (World Council for Gifted and Talented Children) 

e superdotação: usado pela Federação Ibero-Americana Ficomundyt (Federación 

Iberoamericana del World Council for Gifted and Talented Children). 

A legislação brasileira inicialmente denominou de alunos, público da Educação 

Especial, superdotados (1976), altas habilidades (1994) e mais tarde, altas 

habilidades/superdotação (2001, 2008, 2009) e altas habilidades ou superdotação 

(2011), conforme descreve Delou (2014). Entretanto, em meio a tantas terminologias 

a autora destaca o essencial, 

 

não há dúvidas de que os alunos com altas habilidades/superdotação, 
identificados por duas categorias separadas por uma barra (/) ou pela 
conjunção alternativa “ou”, têm o direito ao atendimento educacional 
especializado e que este visa suplementar o ensino regular” (DELOU, 2014, 
p.412).   
 
 

Diante de inúmeras a nomenclaturas e influências internacionais sobre as altas 

habilidades/superdotação, o MEC, utiliza altas habilidades/superdotação, conforme 

estabelece a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva, de 2008. 

 

 

2.3 Conceitos, concepções e tipos de altas habilidades/superdotação  

 

 

Em estudos recentes a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 

existam entre 5% e 8% de pessoas superdotadas e talentosas da população mundial, 

porém, se considerar o referencial teórico e como se concebe essa população os 

percentuais aumentariam de 1% a 20%, considerando características de habilidades 

diversas e desempenho quantitativo no acima da média dos estudantes (FARIAS e 

WECHSLER, 2014). Entretanto, as estimativas baseiam-se apenas nos resultados 

obtidos em testes tradicionais de QI, que não são instrumentos conclusivos para a 

identificação de todos os tipos de habilidades (SABATELLA, 2008). 

Outra questão que abrange discussões, tanto quanto as terminologias é a 

conceituação sobre AH/SD.  Mediante tantas descritas pelas legislações no contexto 

histórico, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 
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Inclusiva – MEC/2008 conceitua a educação especial como modalidade transversal 

aos níveis, etapas e demais modalidades de ensino, de forma complementar ou 

suplementar, definindo aos estudantes com altas habilidades/superdotação, 

 

são aqueles que demonstram potencial elevado em qualquer uma das 

seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual; acadêmica; liderança; 

psicomotricidade e artes; também apresentam elevada criatividade, grande 

envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu 

interesse (MEC, 2008). 

 

Para Virgolim (2007; 2009) a visão atual permite que a superdotação 

ultrapassasse a visão tradicional e acadêmica para ser entendida uma perspectiva 

mais plural. Na visão do paradigma tradicional, num primeiro momento, a concepção 

de superdotação estava associada ao paradigma tradicional, equivalente ao escore 

obtido nos testes de QI, gerou teorias que consideravam a superdotação como um 

traço estável e invariável, mensurável por instrumentos. Posteriormente, sob o 

paradigma atual, o conceito adquire um caráter multifacético, gerando teorias 

evolutivas que tentam compreendê-la como um processo que pode ser identificado 

com base no rendimento (ou potencial de rendimento), (PÉREZ e FREITAS, 2009), 

potencializando a “grande facilidade de aprendizagem que os leve a dominar 

rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes” (BRASIL, 2001). 

Para Mönks (2003), o conceito consiste que as altas habilidades/superdotação 

enquanto manifestações (intelectuais) extraordinárias resultam de uma interação 

estimulante entre três características da personalidade – criatividade, motivação e 

elevada capacidade intelectual – e os contextos social da família, da escola e do 

relacionamento com os pares. 

Assim, a definição legal vigente para as AH/SD, destacam-se por apresentar 

importantes aspectos como a pluralidade de áreas do conhecimento humano em que 

uma pessoa possa se destacar, não se limitando à tradicional visão acadêmica da 

superdotação; o entendimento de que as altas habilidades se relacionam tanto com o 

desempenho demonstrado quanto com a potencialidade em vir a demonstrar um 

notável desempenho; e a percepção de que a superdotação se modifica no decurso 

do desenvolvimento do indivíduo (VIRGOLIM, 2009), por considerar diferentes 

aspectos:  



 
 

92 
 

a) Capacidade Intelectual Geral – Envolve rapidez de pensamento, 

compreensão e memória elevadas, capacidade de pensamento abstrato, curiosidade 

intelectual, poder excepcional de observação; 

b) Aptidão Acadêmica Específica – Envolve atenção, concentração, motivação 

por disciplinas acadêmicas do seu interesse, capacidade de produção acadêmica, alta 

pontuação em testes acadêmicos e desempenho excepcional na escola; 

c) Pensamento Criativo ou Produtivo – Refere-se à originalidade de 

pensamento, imaginação, capacidade de resolver problemas de forma diferente e 

inovadora, capacidade de perceber um tópico de muitas formas diferentes; 

d) Capacidade de Liderança – Refere-se à sensibilidade interpessoal, atitude 

cooperativa, capacidade de resolver situações sociais complexas, poder de persuasão 

e de influência no grupo, habilidade de desenvolver uma interação produtiva com os 

demais; 

 e) Talento Especial para Artes – Envolve alto desempenho em artes plásticas, 

musicais, dramáticas, literárias ou cênicas (por exemplo, facilidade para expressar 

ideias visualmente; sensibilidade ao ritmo musical; facilidade em usar gestos e 

expressão facial para comunicar sentimentos);  

f) Capacidade Psicomotora – Refere-se ao desempenho superior em esportes 

e atividades físicas, velocidade, agilidade de movimentos, força, resistência, controle 

e coordenação motora fina e grossa. (VIRGOLIM, 2007; 2009, SABATELLA, 2008). 

O conceito multidimensional atribuído na definição das AH/SD, que incluem não 

apenas habilidades intelectuais superiores, mas numa variedade de áreas, não podem 

ser considerados um grupo homogêneo, mas um grupo extremamente heterogêneo, 

enfatizando que indivíduos com a mesma capacidade intelectual demonstram 

variações quanto aos interesses, habilidades e temperamento e constituem um 

universo heterogêneo e complexo. (SABATELLA, 2008). 

Desta forma, baseado em classificações internacionais, as publicações da 

SEESP/MEC (1999;2006), descrevem as tipologias da superdotação:  

 

Tipo Intelectual –apresenta flexibilidade e fluência de pensamento, 
capacidade de pensamento abstrato para fazer associações, produção 
ideativa, rapidez do pensamento, compreensão e memória elevada, 
capacidade de resolver e lidar com problemas.  
Tipo Acadêmico – evidencia aptidão acadêmica especifica, atenção, 
concentração; rapidez de aprendizagem, boa memória, gosto e motivação 
pelas disciplinas acadêmicas de seu interesse; habilidade para avaliar, 
sintetizar e organizar o conhecimento; capacidade de produção acadêmica. 



 
 

93 
 

Tipo Criativo – relaciona-se às seguintes características: originalidade, 
imaginação, capacidade para resolver problemas de forma diferente e 
inovadora, sensibilidade para as situações ambientais, podendo reagir e 
produzir diferentemente e, até de modo extravagante; sentimento de desafio 
diante da desordem de fatos; facilidade de auto expressão, fluência e 
flexibilidade.  
Tipo Social – revela capacidade de liderança e caracteriza-se por 
demonstrar sensibilidade interpessoal, atitude cooperativa, sociabilidade 
expressiva, habilidade de trato com pessoas diversas e grupos para 
estabelecer relações sociais, percepção acurada das situações de grupo, 
capacidade para resolver situações sociais complexas, alto poder de 
persuasão e de influência no grupo.  
Tipo Talento Especial – pode-se destacar tanto na área das artes plásticas, 
musicais, como dramáticas, literárias ou cênicas, evidenciando habilidades 
especiais para essas atividades e alto desempenho. 
 Tipo Psicomotor – destaca-se por apresentar habilidade e interesse pelas 
atividades psicomotoras, evidenciando desempenho fora do comum em 
velocidade, agilidade de movimentos, força, resistência, controle e 
coordenação motora.  (BRASIL, 2006, p. 12-13). 
 

 

Para Sabatella (2008, p. 82), “embora separados em diversos tipos, observa-

se que os indivíduos superdotados apresentam combinações entre esses tipos”. No 

entanto, “não se pressupõe que todos os alunos superdotados e/ou com altas 

habilidades apresentem todas essas características” (BRASIL, 2006). Observa-se que 

as especificidades se apresentam em níveis diferentes e não generalistas, assim, 

pode-se ter desempenho expressivo em algumas áreas, médio ou baixo em outras, 

dependendo do tipo de alta habilidade/superdotação.  

Segundo Renzulli (2014, p. 228), não há uma definição unitária de 

superdotação, mas “diversas concepções (e, portanto, definições de superdotação) ”, 

a distinção entre as duas categorias é fundamental para a identificação e o 

desenvolvimento de comportamentos superdotados, constituídos pela superdotação 

escolar e superdotação produtivo-criativo.  

A superdotação escolar é o tipo mais facilmente medido por testes de quociente 

intelectual QI e ou testes de habilidades cognitivos, os quais são os mais valorizados 

em situações tradicionais de aprendizagem. As habilidades medidas nos testes de QI 

são as mesmas exigidas nas situações de aprendizagem escolar; desta forma, o aluno 

com alto QI também tende a obter boas notas na escola. A ênfase, neste tipo de 

habilidade escolar, recai sobre os processos de aprendizagem dedutiva, treinamento 

estruturado nos processos de pensamento, e aquisição, estoque e recuperação da 

informação (RENZULLI, 2014). Para Pereira, (2014), as evidências destas 

características,  
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recaem sobre a aprendizagem rápida, a curiosidade no conhecimento, a 
concentração excessiva, a perseverança em atividades de interesse pessoal, 
o alto rendimento escolar e o prazer na leitura, nos cálculos, entre outras. 
(p.377). 

 

 

Vygotski (1989), classifica a crianças superdotadas determinada justamente 

pelo ritmo acelerado de seu desenvolvimento e, em particular, pela educação escolar. 

A superdotação criativo-produtiva envolve aspectos mais práticos da atividade 

e do envolvimento de ideias, produtos e soluções de problemas práticos, expressões 

artísticas originais e produtividade em áreas do conhecimento que são 

propositalmente concebidas para impactar um ou mais públicos. (PEREIRA, 2014). 

Descreve aspectos da atividade e do envolvimento humanos, nos quais a “ênfase é 

colocada no desenvolvimento de pensamentos, soluções, materiais e produtos 

originais” (RENZULLI, 2014, p.231). Para o autor, as situações de aprendizagem para 

promover a superdotação produtivo-criativo enfatizam o uso e aplicação da 

informação (conteúdo) e processos de pensamento de forma integrada, indutiva, e 

orientada para os problemas reais.  

Desta forma, Renzulli (2014) aborda que, há muito mais no desenvolvimento 

de comportamento superdotados do que nas habilidades reveladas em tradicionais 

testes de inteligência, aptidão e realização. 

A superdotação entendida como um fenômeno multidimensional, agrega todas 

as características de desenvolvimento do indivíduo, abrangendo tanto aspectos 

cognitivos quanto características afetivas, neuropsicomotoras e de personalidade, no 

qual o conceito de superdotação é influenciado pelo contexto histórico e cultural e, por 

isso, pode variar de cultura para cultura e em função do momento histórico e social. 

Vygotski (1930) argumenta que indivíduo só existe como um ser social, como membro 

de algum grupo social, onde se desenvolve historicamente a composição de sua 

personalidade e a estrutura de seu comportamento no contexto que está inserido 

Portanto, a superdotação, compreende uma infinidade de variáveis e 

características que se manifestam simultaneamente, mediando o desenvolvimento de 

comportamentos, bem com a necessidade de uma compreensão cada vez mais 

holística e distanciada da visão unidimensional associada ao conceito de QI. 

(OUROFINO e GUIMARAES, 2007).  

A visão limitada tem sido substituída por uma visão multidimensional e 

multipotencial (OURO FINO e GUIMARÃES, 2007), sobre as altas 
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habilidades/superdotação que envolvem aspectos biológicos, psicológicos, 

emocionais, sociais, históricos e culturais (ALENCAR & FLEITH, 2001; VIRGOLIM, 

2007; 2009; DELOU, 2007; PÉREZ, 2009) que são abordadas a partir de “uma visão 

multidimensional da inteligência” (VIRGOLIM, 2014, p.39). 

 

 

2.4 Inteligências  

 

 

A ideia e as tentativas em medir a inteligência é bastante antiga e teve a 

contribuição de vários pensadores (VIRGOLIM, 2014) e ao longo do tempo muitos 

conceitos foram sendo propostos e evoluindo para ideias mais amplas para abranger 

os vários aspectos da inteligência (SABATELLA, 2008).  

Inteligência é entendida, na maior parte das vezes, como a capacidade mental 

de raciocinar, é equivalente à racionalidade, manifestação humana que se diferencia 

dos demais entes do mundo. Assim,  

 

racionalidade, por sua vez, é identificada como a capacidade de raciocinar, 
de usar a razão. E razão é a potencialidade humana de estabelecer relações 
lógicas, processo tradicionalmente identificado com o de conhecer. 
(CUPERTINO, 2008, p. 27) 
 
 

Segundo Renzulli (2014, p.224), “a inteligência não é um conceito unitário; ao 

contrário, existem muitos tipos de inteligência e, portanto, definições únicas não 

podem ser usadas para explicar esse complicado conceito”. O autor afirma ainda que 

não existe uma forma ideal de medir a inteligência e que se deve evitar a prática de 

comum de acreditar que conhecendo o QI de uma pessoa se conhece a inteligência. 

Para Vygotski (1995), a inteligência humana tem crescido na mesma proporção 

em que o homem aprendeu a transformar a natureza. Partindo deste pressuposto, 

Pérez (2008, p.33), descreve “ao longo da História, foram vários os conceitos de 

inteligência que prevaleceram ou mesmo conviveram, convergiram e se 

contradisseram, alicerçando, também, diferentes concepções de Altas 

Habilidades/superdotação”.  Para Borges (2012, p.14), “superdotação e a inteligência 

sempre estiveram interligados, pois, a partir da teoria da inteligência é que foi sendo 

formulado o constructo superdotação”. 
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Nos primeiros anos do século XX, a questão da inteligência era vista como um 

traço único ou multifacetado, inato, global, que pouco mudava no decorrer do 

desenvolvimento. Entendia-se então, que todos os indivíduos possuíam uma 

“inteligência geral” e que estaria presente em todas as tarefas intelectuais. Esta 

inteligência geral seria a grande responsável pela capacidade do indivíduo de 

perceber e aplicar relações lógicas nos mais diversos campos do conhecimento 

(VIRGOLIM, 2009).  Para Konkiewitz (2014), a inteligência geral - “marcador de 

capacidade energética mental inata” (p. 66), subjacente à atividade intelectiva, seria 

universal, independentemente do mundo histórico e do contexto cultural e mensurável 

por testes psicométricos.   

Ramos (2002), descreve a inteligência medida por testes de QI, como simplista, 

unitária e quantitativa e acrescenta, “este padrão funcionava como verdadeiro 

termômetro: QI alto = pessoa inteligente; QI médio= pessoa medíocre; QI baixo= 

pessoa burra” (p.27). A partir deste padrão baseado em testes que examinavam 

aspectos de apenas duas inteligências, a lógico-matemática e a linguística, carregava-

se rótulos por toda a vida.   

Desta forma, os testes psicométricos “centram-se primariamente na linguagem 

e na matemática, abarcando apenas a inteligência acadêmica e deixando de fora 

outras capacidades humanas fundamentais” (VIRGOLIM, 2014, p.44).   

A aplicação os testes de QI, utilizado por muitos anos para aferição da 

inteligência das altas habilidades/superdotação, porém sofreu várias críticas pela 

superficialidade ao avaliar usando um único e rápido instrumento (SABATELLA, 

2008), a qual Gardner argumenta sobre a utilização dos testes padronizados de QI,  

 
 
a inteligência parecia ser quantificável. Você podia medir a altura real ou 
potencial de alguém, e agora, parecia, você também podia medir a 
inteligência real ou potencial da pessoa. Nós tínhamos uma dimensão de 
capacidade mental ao longo da qual poderíamos ordenar todas as pessoas. 
(GARDNER, 1995, p. 12) 

 
 

O conceito de inteligência se expandiu na década de 1980 e as contribuições 

estão associadas aos psicólogos Howard Gardner e Robert Sternberg que auxiliaram 

na criação de um novo paradigma no entendimento da inteligência e da superdotação 

(SABATELLA, 2008). As novas formulações sobre a inteligência foram propostas 

como reação à abordagem psicométricas e à visão de inteligência como fenômeno 
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unitário, assim três teorias contemporâneas mais influentes foram propostas por 

Gardner, Sternberg e Renzulli, seguindo um modelo cognitivo-contextual da 

inteligência (VIRGOLIM, 2014). 

 Diante disso, as altas habilidades/superdotação são influenciadas pelas 

concepções da Teorias das Inteligências Múltiplas, do psicólogo Howard Gardner; a 

Teoria Triárquica da Inteligência, de Robert Sternberg, a Concepção de Superdotação 

dos Três Anéis, de Joseph Renzulli e o Modelo Multifatorial de Sobredotação, de Franz 

J. Mönks, os quais serão utilizados posteriormente para a análise dos dados deste 

estudo.  

 

 

2.4.1 Teoria das Inteligências Múltiplas 

 

 

A teoria desenvolvida pelo psicólogo Howard Gardner, afirma que o intelecto 

humano possui várias capacidades mentais, “é uma visão pluralista da mente, 

reconhecendo muitas facetas diferentes e separadas da cognição, reconhecendo que 

as pessoas têm forças cognitivas diferenciadas e estilos cognitivos contrastantes” 

(GARDNER, 2000, p.13), baseados cientificamente na ciência cognitiva (estudo da 

mente) e na neurociência (estudo do cérebro). 

A teoria das Múltiplas inteligências focaliza-se nos potenciais humanos e não 

nas habilidades fixas e percebe a superdotação como capacidade de domínio 

específico ao invés de geral (VIRGOLIM, 2014), reafirmando a importância de uma 

abordagem multicategorial na concepção da superdotação, que é a posição adotada 

nas políticas públicas relativas à educação do superdotado de distintos países, 

incluindo o Brasil (ALENCAR, 2007). 

Gardner conceitua a inteligência como um potencial biopsicológico para 

processar informações que podem ser ativadas num cenário cultural para resolver 

problemas ou criar produtos que sejam valorizados pela cultura (SABATELLA, 2008), 

desta forma, a expansão do termo inteligência possibilita “abranger muitas 

capacidades que eram consideradas fora do escopo” (GARDNER, 2000, p. 47).  A 

teoria de Gardner propõe que todos os indivíduos têm habilidade de questionar e de 

procurar respostas, usando todas as inteligências, pois possuem, como parte de sua 

bagagem genética, habilidades básicas em todas as inteligências, no entanto, o 
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desenvolvimento de cada uma depende tanto de fatores genéticos e neurobiológicos 

quanto de fatores motivacionais e culturais. (GAMA, 2014) 

 

 

Figura 1. Teoria da Múltiplas Inteligências de Gardner

 

Fonte: Disponível em: http://ivetecosta.com.br/as-multiplas-inteligencias/. Acesso em 10/07/2018.  

 

 

Assim, Gardner descreve as oito inteligências e suas especificidades:   

a) linguística – envolve a sensibilidade para linguagem fala e escrita, 

capacidade de analisar informação e criar produtos material oral ou escrito; 

b) lógico-matemática – presente no raciocino dedutivo e indutivo, é a 

capacidade que permite criar evidencias, resolver equações e cálculos complexos, 

uso da lógica para análise de problemas, proposições e hipóteses;  

c) espacial – permite o entendimento de mapas e informações gráficas, 

representar e manipular configurações espaciais;  

d) musical – permite a criação e sentido a diferentes padrões de som, 

sensibilidade a ritmo, textura, padrões tonais e timbre, habilidade de desempenho 

musical ou composição;  

http://ivetecosta.com.br/as-multiplas-inteligencias/
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e) corporal-cinestésica – capacidade corporal de desempenhar tarefa, 

modelar produto ou resolver problemas e expressar emoções;  

f) a interpessoal – capacidade de perceber distorções e contrastes com 

relação a seis estados de animo, desejos, temperamento, motivações e intenções  

habilidade de trabalhar em equipe e para a comunicação eficiente (verbal ou não 

verbal), despertar empatia pelos sentimentos alheios;  

g) a intrapessoal – entendimento de si próprio e das próprias emoções , 

entendimento e orientação do próprio comportamento, autorreflexão percepção 

acurada de si mesmo e dos outro;  e natural – capacidade de reconhecer e ordenar 

classes e sistemas, entender recursos naturais e do universo, conceitos, organização 

da vida e do processo evolutivo. (GARDNER, 2000; RAMOS, 2002; SABATELLA, 

2008; VIRGOLIM, 2014). O autor acrescenta a possibilidade da inclusão de uma nona 

inteligência, a qual “considera 8½” – inteligência existencial (VIRGOLIM, 2014). 

Para Gardner, os seres humanos dispõem de graus variados de cada uma das 

inteligências, e embora sejam relativamente independentes, dificilmente funcionam 

isoladamente. (GAMA, 2014). A autonomia de cada inteligência significa, segundo 

Virgolim (2014, p. 49), “o indivíduo pode ter capacidade em um tipo de inteligência, 

mas baixa em outra”.  

Portanto, potencial humano se compõe de todas as inteligências e o 

desenvolvimento dependem de variáveis do contexto, da cultura, da genética e das 

oportunidades de aprendizagem de uma pessoa.   

 

 

2.4.2 Teoria Triárquica da Inteligência  

 

 

A definição de inteligência de Robert Sternberg desenvolveu-se a partir da 

fundamentação e interesse pela cognição humana, como uma atividade mental ou 

processo que pode ser aprendido e enfatiza a dimensão em que seus aspectos 

funcionam (SABATELLA, 2008), justificando que “o comportamento inteligente é muito 

amplo, não sendo passível de ser medido da forma tradicional” (VIRGOLIM, 2008, 

p.53). 

Gama (2014) descreve que Sternberg acredita que inteligência é um constructo 

de três partes, correspondentes à capacidade de se relacionar com o meio-ambiente, 
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à capacidade de se relacionar com a experiência individual e à capacidade de 

processar informações e teoria propõe que a inteligência está localizada tanto no 

indivíduo quanto nas suas interações com o meio-ambiente. 

Em sua teoria, Sternberg propõe a existência três subteorias:  

1- Componencial: está relacionada com o mundo interior do indivíduo e 

especifica os componentes17 mentais responsáveis pelo planejamento, execução e 

avaliação do comportamento inteligente, aos quais  referem a três tipos de 

componentes de processamento de informações e funções específicas: a) 

componentes de  aquisição de conhecimento - são processos usados na 

aprendizagem de coisas novas; b) componentes de desempenho - desempenho são 

processos de execução de uma tarefa e  c) metacomponentes - são processos 

elevados, usados em planejamento, monitoramento e decisão no desempenho de 

tarefas. 

2- Experimental: a inteligência está relacionada com a experiência quando vai 

de uma tarefa completamente nova, sem experiência prévia até uma tarefa 

completamente conhecida, com vasta experiência, refere-se a capacidade de lidar 

com a novidade e habilidade para automatizar o processamento de informações às 

respostas relativas às tarefas ou situações novas. 

3- Contextual – inteligência relacionada com o meio exterior, são aplicados à 

experiência para cumprir funções em contexto da vida real. Especifica-se que a 

inteligência depende do contexto sociocultural; é proposital, relacionada a um objetivo; 

adaptável, que implica na formação e modificação do ambiente, tornando-o mais 

adequado; e seletiva a um ambiente, adaptando-se, selecionando um ambiente 

diferente ou transformando-o para melhor adaptação. (GAMA, 2014; VIRGOLIM, 

2014).   

Segundo Sabatella (2008), para entender o desenvolvimento da teoria de 

Sternbeng, uma das primeiras a ir contra o enfoque psicométrico e adotar uma 

abordagem mais cognitiva, precisa-se considerar “o mundo interno do indivíduo, o 

mundo externo do indivíduo e a interação entre esses dois campos da experiência 

individual” (p.50). 

                                                           
17  Define-se componente como sendo um processamento elementar de informações, que opera nas 

representações internas de objetos ou símbolos. (GAMA, 2014) 
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A teoria triárquica salienta ainda três aspectos da inteligência que se revelam 

nas altas habilidades/superdotação e talentosos: analíticos, sintéticos e práticos.  

a) inteligência analítica - é capacidade das pessoas superdotadas de analisar 

um problema em suas partes, o que envolve alto raciocínio analítico. Tende a 

apresentar bons resultados em testes convencionais de inteligência;  

b) inteligência sintética – as habilidades estão presentes nas pessoas 

superdotadas com perspicácia, criativas ou hábeis em lidar com situações novas. 

Podem não ter QI alto, mas contribuem nas áreas da ciências, artes e áreas afins;   

c) inteligência prática – engloba pessoas talentosas que são capazes de aplicar 

as habilidades analíticas ou sintéticas em situações cotidianas, pragmáticas. 

(VIRGOLIM, 2014), “assim, alguém pode ser superdotado em um domínio e não em 

outro” (RENZULLI, 2014, p. 225). 

A teoria ampliou a noção de superdotação e influenciou método de identificação 

e educação, através do Teste de Habilidades Triárquica de Sternberg (STAT), que 

mede os aspectos práticos, analíticos e criativos da inteligência por meio de 

problemas verbais, quantitativos e figurais, e foi validado por vários estudos. 

(VIRGOLIM, 2014). 

A teoria triárquica sinaliza que a inteligência não é uma construção unitária, 

simples, de noção tradicionalmente acadêmica, mas indica que as habilidades podem 

ser aprendidas, estimuladas e ensinadas, especialmente no ambiente escolar.  

 

 

2.4.3 Concepção de Superdotação dos Três Anéis de Renzulli 

 

A concepção de superdotação no Modelo dos Três Anéis, de Joseph Renzulli, 

é a teoria que mostra as principais dimensões do potencial humano para a criatividade 

produtiva. O nome deriva do marco conceitual da teoria composta por três conjuntos 

de traços que interagem (habilidade acima da média, comprometimento com a tarefa 

e criatividade) e seu relacionamento com as áreas gerais e especificas do 

desempenho humano. Graficamente, os três anéis estão representados sobre um 

padrão em forma de malha xadrezinha, que representa uma interação entre 

personalidade e fatores ambientais. (RENZULLI, 2014). 
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Figura 2- Representação gráfica do Conceito dos Três Anéis de Renzulli 

Fonte: VIRGOLIM, 2007 

 

No entanto, “nenhum traço sozinho “faz a superdotação”, [...] ao contrário, é a 

interação dos três anéis conjuntos [...]”, (RENZULLI, 2014, p.235), assim parte 

sombreada da representação gráfica representa a interação e cada conjunto 

desempenha um papel importante na contribuição para o desenvolvimento de 

comportamentos superdotados. 

De acordo com Renzulli (2014), as especificidades dos três anéis consistem:   

a) habilidade acima da média – consiste de traços que podem ser aplicados em 

todos os domínios (inteligência geral) ou domínios amplos, consiste na capacidade de 

processar informação, de integrar experiências que resultem em respostas 

apropriadas e adaptativas a novas situações e de engajar em pensamentos abstratos. 

São geralmente medidas por testes de aptidão geral ou de inteligências e são 

amplamente aplicáveis a uma variedade de situações de aprendizagem. Podem ser 

classificadas em habilidade geral (raciocínio verbal, numérico, relação espacial, 

memoria e fluência verbal) ou habilidades específicas (consistem na capacidade de 

adquirir conhecimento e técnicas ou na habilidade de executar uma ou mais atividades 

em área específica). Desta forma, a expressão habilidade se refere às gerais e 

específicas, e acima da média refere-se ao nível mais alto de potencial em qualquer 

área.   
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b) Comprometimento com a tarefa –  representa a energia conduzida a uma 

tarefa ou área especifica do desempenho, perseverança, persistência, trabalho árduo, 

prática dedicada, autoconfiança e crença na própria habilidade de desenvolver um 

trabalho importante e ação aplicada à área de interesse. 

c) criatividade –  tem sido apontada como um dos determinantes na 

personalidade dos indivíduos que se destacam em alguma área do saber humano. 

Por ser difícil de se medir a criatividade por meio de testes fidedignos e válidos, 

prepondera-se a questão da mensuração pela subjetividade. (RENZULLI, 2014). 

De acordo com a SEESP/MEC (2006), a criatividade representa 

comportamentos visíveis por meio da demonstração de traços criativos no fazer ou no 

pensar, expressos em diferentes linguagens e se relaciona aos processos internos de 

cada pessoa e não, necessariamente, com produtos. Apresenta diferentes formas de 

expressão em intensidade e níveis diferenciados:  

 

a) nível expressivo (descoberta de novas formas de expressão);  
b) nível produtivo (ampliação da técnica de execução predominância da 
qualidade sobre a forma e o conteúdo final); 
c) nível inventivo (invenção e capacidade de descobrir novas realidades);  
d) nível inovativo (máximo poder criador; é menos frequente, visto que 
poucas o atingem; implica originalidade);  
e) nível emergente (refere-se a princípios novos e não, apenas a 
modificações) (BRASIL, 2006, p. 30). 
 

 

O Modelo dos Três Anéis enfatiza que os comportamentos de superdotação 

podem se manifestar mesmo quando os três conjuntos de traços não estão presentes 

ao mesmo tempo e que nenhum deles é mais importante que o outro, podendo ser 

utilizados separadamente. Embora os comportamentos de superdotação sejam 

influenciados tanto por fatores de personalidade quanto por fatores ambientais e 

genéticos, ainda assim, podem ser modificados e influenciados positivamente por 

experiências educacionais bem planejadas. A criatividade e envolvimento com a tarefa 

são traços variáveis, não permanentes, que podem estar presentes em maior ou 

menor grau, dependendo da atividade. (VIRGOLIM, 2010). 

Vale ressaltar que a definição apresentada e a sua representação gráfica da 

concepção de superdotação dos Três Anéis de Renzulli é a que permanece vigente 

até o momento e serve como base para a definição que o MEC, nas Diretrizes Gerais 



 
 

104 
 

para o Atendimento Educacional aos alunos portadores de Altas 

Habilidades/Superdotação e talentos (1995). 

 

 

2.4.4. Modelo Multifatorial da Sobredotação 

 

 

 Para Oliveira (2007), na tentativa de complementar o modelo dos três anéis de 

Renzulli, Mönks aponta a necessidade das diversas dimensões anteriores exigirem 

condições de educação, de vida e de realização adequadas ou estimulantes e 

complementa a concepção anterior com uma perspectiva do desenvolvimento, 

baseada nos mecanismos socioculturais e psicossociais relacionados com a 

sobredotação.  

 Neste modelo, Franz Josef Mönks enfatiza as interações que o indivíduo 

estabelece com o meio ao longo do seu percurso do desenvolvimento para a 

manifestação da superdotação. Assim, com as características de personalidade ou 

variáveis pessoais (habilidade superior, criatividade e motivação), o contexto social é 

aqui considerado como aspecto fundamental, pois é nesta interação com o meio que 

o sujeito encontra oportunidades para aprender e desenvolver as suas habilidades. 

Neste contexto, exercem papel decisivo “as instituições de socialização e de educação 

e desenvolvimento da criança, mais concretamente a família, a escola e o grupo de 

pares” (OLIVEIRA, 2007, p.22).  

 Para Camacho (2016), neste modelo, a importância das características se 

manifesta em fatores evolutivos e sociais, que impedem o isolamento de pessoas com 

altas habilidades/superdotação. Assim, o progresso do estudante com altas 

capacidades é condicionada por um ambiente social de ajuda, tolerância e motivação, 

tanto dos pais quanto dos professores. 

 De acordo com Glat (2007), o modelo de triárquico de Renzulli foi ampliado em 

1992 por Van Boxtel e Mönks, apresentaram um modelo multidimensional que inclui 

os componentes socioculturais como fatores determinantes para a manifestação dos 

traços das altas habilidades/superdotação.  
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Figura 3- Representação do Modelo Multifatorial da Sobredotação, segundo Mönks. 

 

Fonte: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-65382011000300005 

 

Como apresenta-se na figura, Modelo de Mönks, de 1992, revê a teoria de 

Renzulli de três anéis de uma perspectiva social e cultural, desenvolvendo o “Modelo 

Triádico de Sobredotação”, que introduz três novos fatores: família, escola e colegas, 

que interagem com os três anteriores (inteligência, criatividade e compromisso com 

tarefa) (LÓPEZ e GUTIÉRREZ, 2011). 

 Para Fernandes (2014, p.61) que cita Mönks:  

 

o contexto social da família, da escola e dos amigos faz parte dos meios 
sociais de aprendizagem mais importantes da criança, como fatores 
determinantes do potencial humano, como afeto, amizade e sexualidade - 
que transformam ou se transformam, especificamente na adolescência.  

Para Oliveira (2007), o modelo Multifatorial da Sobredotação pressupõe que o 

comportamento sobredotado é apresentado quando os seis fatores se interrelacionam 

de forma adequada, proporcionando um desenvolvimento equilibrado e harmonioso, 

sendo que as competências de relacionamento interpessoal do indivíduo formam uma 

base importante para uma boa adaptação. Desta forma, às variáveis cognitivas e de 

personalidade, acrescentam-se ao ambiente social. Esta confluência parece ser 

sobretudo importante quando se espera, ou se deseja, que a alta capacidade se revele 

em alto rendimento.  

Segundo Oliveira (2007, p. 22), 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-65382011000300005
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com o modelo de Mönks, podemos aceitar que progressivamente a definição 
da sobredotação inclui dimensões psicossociais complementares da 
inteligência ou das habilidades cognitivas dos indivíduos sobredotados.  
 

   

A autora complementa que altas capacidades cognitivas e os altos níveis de 

desempenho numa ou em várias áreas aparecem como elemento comum às várias 

definições, tendo como altas habilidades/superdotação, todo aquele que apresente 

uma habilidade significativamente superior quando comparado com a população geral 

em qualquer uma das áreas de desempenho, que não apenas em termos do QI.  

 

 

2.5 Características intelectuais, comportamentais, emocionais e sociais das 

altas habilidades/superdotação 

 

 

As altas habilidades/superdotação não são, como muitos ainda pensam, um 

dom, mas sim características e comportamentos que podem ser aperfeiçoados na 

interação com o mundo e que se apresentam numa variedade grande de 

combinatórias. Tais características, nem sempre tem sido fácil mostrar ou demonstrar 

suas habilidades diferenciadas, pois há uma tendência social à conservação dos 

comportamentos e ainda não se prioriza a inovação na medida desejada necessária. 

(BRASIL, 2006). 

De acordo com Ourofino e Guimaraes (2007), as características não se limitam 

apenas fatores implícitos, pois “não se pode esquecer ainda que o conceito de 

superdotação é influenciado pelo contexto histórico e cultural e, por isso, pode variar 

de cultura para cultura e em função do momento histórico e social” (p. 43) 

Como os indivíduos com Altas Habilidades/Superdotação não constituem um 

grupo homogêneo, a determinação de característica que possam orientar sua 

identificação têm sido objeto de muitos estudos (OUROFINO e GUIMARAES, 2007), 

pois, embora a caracterização dos superdotados seja facilmente encontrada na 

literatura, tratar dessa questão exige perícia e muita responsabilidade,  

 
 
uma vez que tem implicações para o processo de identificação destes 
indivíduos [...] o que pode comprometer uma identificação precisa. Portanto, 
antes de descrever e comentar tais características, é necessário discutirmos 
a concepção de superdotação. (p.43) 
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Entretanto, há traços das altas habilidades/superdotação mais frequentes às 

características típicas: alto grau de curiosidade; boa memória; atenção concentrada; 

persistência; independência e autonomia; interesse por áreas e tópicos diversos; 

facilidade de aprendizagem; criatividade e imaginação; iniciativa; liderança; 

vocabulário avançado para sua idade cronológica; riqueza de expressão verbal 

(elaboração e fluência de ideias); habilidade para considerar pontos de vistas de 

outras pessoas, lidar com ideias abstratas, perceber discrepâncias entre ideias e 

pontos de vista; facilidade de interação com crianças mais velhas ou com adultos; 

interesse por livros e outras fontes de conhecimento; alto nível de energia; preferência 

por situações/objetos novos; senso de humor e originalidade para resolver problemas. 

(BRASIL, 2001, 2006; SABATELLA, 2008; OUROFINO e GUIMARAES, 2007).  

Pérez (2012), acrescentar outras características muito comuns às altas 

habilidades/superdotação: senso de humor, ética e justiça muito desenvolvidos, leitura 

precoce e de número muito grande de livros, tendência ao perfeccionismo e nível de 

autoexigência muito elevado, independência e autonomia e preferência no 

trabalho/estudo solitário.  

As características intelectuais do superdotado vão além dos aspectos 

relacionados à inteligência, destacam-se uma combinação de características que 

podem ser compreendidas como expressão intelectual dos indivíduos altamente 

inteligentes: habilidades superiores de pensamento (como análise, síntese e 

avaliação) e para processar informação rapidamente; fluência, originalidade e 

flexibilidade de ideias ; reação positiva a elementos estranhos e novos; grande 

bagagem de informações sobre temas de interesse; paixão por aprender; 

concentração; facilidade para entender princípios gerais e pensamento independente; 

aborrecimento com rotina; espírito crítico; aperfeiçoamento pessoal; rejeição a 

autoridade excessiva, comportamento irrequieto, perturbador e inoportuno.  

(OUROFINO e GUIMARAES, 2007; SABATELLA, 2008).  

Entre as características comportamentais dos alunos com altas habilidades / 

superdotação, pode-se ainda ser notado, em alguns casos:  necessidade de definição 

própria; capacidade de desenvolver interesses ou habilidades específicas; interesse 

no convívio com pessoas de nível intelectual similar; resolução rápida de dificuldades 

pessoais; busca de originalidade e autenticidade; capacidade de redefinição e de 

extrapolação; desinteresse por regulamentos e normas; alta-exigência; gosto pela 

investigação e pela proposição de muitas perguntas; descuido na escrita, deficiência 
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na ortografia e impaciência com detalhes e com aprendizagem que requer 

treinamento. (BRASIL, 2006). 

Pode-se observar ainda características quando à liderança: tendência a ser 

respeitado pelos colegas: autoconfiança, comportamento cooperativo, habilidade de 

articular ideias, comunicar-se bem com os outros e organizar e estruturar as coisas, 

pessoas e situações e tendência a dirigir as atividades quando está envolvido com 

outras pessoas-responsabilidade; e motivação: persistência quando se busca atingir 

um objetivo ou na realização de tarefas; interesse constante por certos tópicos ou 

problemas; comportamento que requer pouca orientação; envolvimento intenso sobre 

certos temas ou problemas; obstinação em procurar informações sobre tópicos de seu 

interesse; compromisso com projetos de longa duração; preferência por situações nas 

quais possa ter responsabilidade pessoal sobre o produto de seus esforços e pouca 

necessidade de motivação externa para finalizar um trabalho que inicialmente se 

mostrou estimulante. (OUROFINO e GUIMARAES, 2007). 

Conforme Ferreira (2014), as características individuais alteram a forma, a 

força, o conteúdo e a direção do desenvolvimento humano, assim, fundamentalmente,  

 

para descrever as características individuais que promovem o 
desenvolvimento socioemocional é imprescindível o entendimento da pessoa 
como agente ativa, que contribui para seu próprio desenvolvimento e que 
seus atributos (incluindo sua herança genética) influenciam de maneira 
diversa desse desenvolvimento e seu contexto sócio histórico. (p.284) 

 
 

Com relação as características associada ao desenvolvimento socioemocional 

das Altas habilidades/superdotação, apresentam-se: investimento significativo de 

energia emocional naquilo que fazem; preocupação moral em idades precoces; 

necessidade de professores sensíveis aos seus intensos sentimentos de frustração, 

paixão, entusiasmo, raiva e desespero; necessidade de  apoio dos adultos para 

persistir em suas tarefas ou para canalizar suas energias de forma mais eficiente; 

questionam regras/ autoridade; demonstram sensibilidade / empatia, autoconsciência, 

perceptividade (insight) e  capacidade de reflexão;  senso agudo de justiça e  

imaginação; intensidade em posicionamentos em virtude da complexidade intelectual 

e sensibilidade emocional e maior capacidade de resposta a estímulos internos e 

externos, simultaneamente  (OUROFINO e GUIMARÃES, 2007; FERREIRA, 2014). 

Outra característica a ser considerada nas altas habilidades/superdotação, se 

refere a assincronismo, de acordo com Pérez (2004; 2008; 2012) representa uma 
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carência de sincronização nos ritmos de desenvolvimento intelectual, afetivo e motor, 

que pode ser de nível interno ou externo.   

O assincronismo em nível de funcionamento interno engloba: a) o 

assincronismo afetivo-intelectual, o desequilíbrio entre as esferas afetiva e cognitiva, 

que se manifesta em atitudes emocionais ou afetivas aparentemente incongruentes 

com o nível de desenvolvimento cognitivo; b)  assincronismo intelectual-psicomotor 

apresenta-se entre o nível cognitivo e o desenvolvimento psicomotor, que se 

manifesta na dificuldade para escrever, coordenando a rapidez cognitiva com a 

rapidez motora;   e  c) o assincronismo da linguagem e do raciocínio -  impede ou 

dificulta a explicitação do pensamento em palavras.   

O assincronismo em nível de funcionamento externo subdivide-se em:   a) 

assincronismo criança-escola ou assincronismo escolar-social - característico pelo 

domínio maior número de informações e cujo ritmo de aprendizagem é mais rápido 

que o demais, e b) o assincronismo nas relações familiares ou assincronismo familiar, 

que é o desequilíbrio intelectual e afetivo manifestado por alguns indivíduos com altas 

habilidades/superdotação e que pode produzir confusão na família. 

No contexto escolar, as características dos estudantes com AH/SD se 

evidenciam na linguagem, onde se destacam pelo raciocínio verbal e vocabulário 

superior a idade, nível de leitura acima da média, habilidade de comunicação e 

linguagem criativa; na capacidade de concentração, relaciona-se à apreensão rápida 

da relação causa-efeito, observação acurada, domínio dos fatos e manipulação 

criativa dos símbolos e raciocínio incomum; na socialização, apresentam facilidade de 

contato social, capacidade de liderança, relacionamento aberto e receptivo e 

sensibilidade aos sentimentos dos outros e desempenho escolar, apresenta alto nível 

de produção intelectual, motivação para aprendizagem, metas e objetivos acadêmicos 

definidos, atenção prolongada e centrada nos temas de interesse, persistência dos 

esforços em face das dificuldades inesperadas. (SABATELLA, 2008) 

Segundo Pérez (2004), não são todas estas características que estão sempre 

presentes em todas as pessoas com Altas Habilidades/superdotação, pois há 

influência de características de personalidade e do ambiente sociocultural e 

econômico no qual a pessoa vive. Sabatella (2008, p. 84), reforça que: “devemos 

considerar que nem todos os superdotados apresentam essas características ou, 

quando as apresentam, poderão não estar, necessariamente, em simultaneidade e no 

mesmo nível”. 
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Vale ressaltar que algumas características apresentadas nas dimensões 

afetivas, comportamentais, socioemocionais, liderança e intelectuais, apresentam-se 

em uma ou mais dimensões, entretanto, foram resumidas para facilitar o entendimento 

e a fluência, coesão e coerência gramaticais, porém não foram suprimidas, 

preservando assim a variedade de características apresentadas e do universo 

heterogêneo de traços que indivíduos com altas habilidades/superdotação. 

Assim sendo, nem todos os estudantes com altas habilidades/superdotação 

apresentam as mesmas características e habilidades, nem todos têm o mesmo 

potencial, nem todos materializam plenamente seu potencial (BRASIL,1999). Cada 

um tem um perfil próprio e uma trajetória singular de realização, “mas todos 

necessitam [grifo nosso] de atendimento especial”. (p.37)  

 

 

2.6. Desconstruindo conceitos errôneos sobre as altas 

habilidades/superdotação 

 

 

O processo histórico no que tange a compreensão e o reconhecimento do 

fenômeno das altas habilidades/superdotação permite, enquanto seres humanos, 

traçar novas diretrizes, fazer a história presente através de ações que almejem 

oportunizar condições de igualdade de oportunidades, e principalmente a 

conscientização dos sujeitos com altas habilidades/superdotação de sua atuação em 

sociedade (FREITAS, 2012), porque ainda “percebe-se um olhar mitificado acerca da 

conceituação do alunos com altas habilidades/superdotação” (PEREIRA, 2014, 

p.374). 

De acordo com o Dicionário Aurélio (FERREIRA, 1987), mito, do grego mythos, 

‘fábula’, tem várias definições, no entanto, para compreensão das altas 

habilidades/superdotação, conceituam-se como “representação de fatos ou 

personagens reais, exagerada pela imaginação popular, pela tradição” (p. 931) e, 

ainda, “ideia falsa, sem correspondência com a verdade”, ou seja, os conceitos 

“surgem para explicar situações ou pessoas reais que a lógica humana não consegue 

entender” (PÉREZ, 2002, p.1). Historicamente, diversos autores nacionais e 

internacionais têm estudado os mitos e as crenças sobre as altas 
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habilidades/superdotação, dentre os quais ALENCAR (1986), COSTA (1999); 

WINNER (1998), PÉREZ (2002, 2004, 2008, 2011; 2012), dentre outros.  

Conforme Pérez (2002; 2004), os mitos e as suas causas estão vinculados ao 

desconhecimento das informações existentes sobre as altas 

habilidades/superdotação na sociedade como um todo. Dentre as causas da 

existência dos mitos, citadas pela autora, estão:  

a) O termo em si: a falta de universalização do conceito de inteligência e, em 

consequência, da conceitualização de altas habilidades/superdotação e talento gera 

confusão sobre o fenômeno. Pode-se acrescentar as diferenças que muitos autores, 

fundamentalmente norte-americanos e europeus, apresentam entre “superdotação” e 

“talento”, que são fortemente combatidas por autores como Howard Gardner, Joseph 

Renzulli, Ellen Winner, entre muitos outros.  

Sabatella (2008), acrescenta que a tentativa de chegar a um consenso de 

nomenclatura é uma preocupação nacional e internacional e está relacionada com a 

resistência contra termos superdotação e superdotados, pois favorece a interpretação 

de superioridade em relação aos outros, “a expressão - alta habilidades parece ser 

mais acessível e amena, pois tem sonoridade mais aceitável para educadores e pais”. 

(p.70). 

b) O desconhecimento de suas características: A falta de informações provoca 

concepções errôneas sobre as pessoas com altas habilidades e isto se percebe em 

muitos dos questionamentos feitos no primeiro contato com o tema, que indagam, 

sobre possíveis diferenciações físicas, comportamentos negativos de personalidade 

e/ou psicológicos que “compensariam” as altas habilidades.  

c) A confusão com outros termos: A confusão das altas habilidades com a 

genialidade ou o prodígio fazem que a raridade de sua incidência seja pressuposta, 

bem com a precocidade, faz que muitos pais procurem estimular seus filhos na 

tentativa de “fabricar” crianças com altas habilidades.  (SABATELLA, 2008) 

Pérez (2002;2004) indica que, a mais grave destas confusões nos últimos 

tempos, seja em relação a hiperatividade, patologia neurológica que apresenta alguns 

sintomas que, quando não suficientemente investigados, podem ser confundidos com 

algumas características presentes nas crianças com altas habilidades e que têm 

resultado em crianças com altas habilidades erroneamente diagnosticadas e 

medicadas com drogas indicadas para pessoas hiperativas. A existência deste mito 

pode ser justificada por Pereira (2014), pela falta de conhecimento das características 
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das altas habilidades/ superdotação a grande energia, vivacidade, agilidade e 

tolerância a períodos de intenso esforço e dentre os possíveis problemas frustação 

com a inatividade; falta de progresso, impaciência, necessidade de contínua 

estimulação; pode ser confundido com hiperatividades. 

d) A atitude de rejeição e prevenção: Embora refira-se esta atitude entre alguns 

indivíduos que equiparam as pessoas com altas habilidades a “super-homens”, 

acredita-se que é o “medo” ao novo, ao desconhecido e/ou ao diferente o que gera 

esta atitude, provocando o aparecimento de mitos e crenças que permitam lidar com 

este sentimento de forma mais confortável. 

A classificação dos mitos, segundo Pérez (2002;2004; 2008; 2011), pode ser 

em diferentes categorias, dentre as quais apresentam “crenças errôneas” (ANTIPOFF 

e CAMPOS, 2010, p.330) e que são citados em diversas literaturas nacionais e 

internacionais. 

a) os mitos sobre constituição, que são aqueles que especulam sobre possíveis 

origens das altas habilidades e características inatas a estas pessoas, dentre os quais 

se destacam: “altas habilidades/superdotação são uma característica exclusivamente 

genética”,  “altas habilidades/superdotação são uma característica que depende 

exclusivamente do estímulo ambiental”; “filhos de pais organizadores (condutores)” ; 

“ pessoas com altas habilidades/superdotação é egoísta e solitária”; a pessoa com 

altas habilidades/superdotação é ‘metida’, ‘sabichona’, ‘exibida’, ‘nerd’, ‘CDF’ e 

“pessoas com altas habilidades/superdotação são fisicamente frágeis, socialmente 

ineptas e com interesses estreitos”.   

b) Mitos sobre a distribuição:  “todos têm altas habilidades/superdotação, basta 

estimulá-las e se pode ‘fabricar’ pessoas com altas habilidades/superdotação; 

“incidência das altas habilidades/superdotação na população é muito pequena”; 

“existem mais homens do que mulheres com altas habilidades/superdotação” e “as 

pessoas com altas habilidades/superdotação provêm de classes socioeconômicas 

privilegiadas”.   

c) Mitos sobre a identificação: “a identificação fomenta a rotulação; “a 

identificação fomenta atitudes negativas na pessoa com altas 

habilidades/superdotação; “não se deve identificar a pessoa com altas 

habilidades/superdotação” e “não se deve comunicar à criança que ela tem altas 

habilidades/superdotação”.  
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d) Mitos sobre níveis ou graus de inteligência: “a pessoa com altas 

habilidades/superdotação é apenas aquela que tem um QI excepcional”; “pessoa 

talentosa, mas não com altas habilidades/superdotação” e “inteligentes também são 

criativas, na mesma proporção”.  

e) Mitos sobre desempenho:  “a pessoa com altas habilidades/superdotação se 

destaca em todas as áreas de Desenvolvimento humano - Superdotação Global” e   

“pessoa com altas habilidades/superdotação se destaca em todas as áreas do 

currículo escolar, tem que ter boas notas - é o aluno nota 10 em tudo”.  

f) Mitos sobre consequências: “pessoa com altas habilidades/superdotação 

desenvolve doenças mentais, desajustamento social e instabilidade emocional”; “QI 

se mantém estável durante toda a vida”; “são adultos eminentes”; “tudo é fácil para 

pessoa com altas habilidades/superdotação e “se auto educam, não precisam de 

ninguém”.   

g) Mitos sobre o atendimento: “pessoa com altas habilidades/superdotação não 

precisam de atendimento educacional especial”; “o atendimento especial fomenta a 

criação de uma elite”; “pessoa com altas habilidades/superdotação devem ir a escolas 

especiais”; “a aceleração é a abordagem de atendimento mais correta para os alunos 

com altas habilidades/superdotação”; e “não se deve incentivar o agrupamento de 

pessoa com altas habilidades/superdotação”.  

Diante tantos mitos, percebe-se que “os desafios que vêm sendo colocados 

para a área educacional, no que diz respeito ao desenvolvimento de altas habilidades 

e talentos, são grandes e complexos” (ANTIPOFF e CAMPOS, 2010, p.305). A 

temática ainda hoje como na antiguidade é cercado de mitos, “a pessoa com altas 

habilidades fica recoberta por um manto de inverdades que prejudica a sua 

visualização e, em consequência, o seu atendimento (PÉREZ, 2002, p.3).  

Os mitos e as concepções errôneas disseminadas como verdades são os 

principais responsáveis pela incompreensão às necessidades diferenciadas das altas 

habilidades/superdotação e pelos prejuízos relacionados a falta de reconhecimento 

(SABATELLA, 2008). Alencar apud Fleith (2007, p. 15), justifica,  

 

observa-se que muitas são as ideias errôneas a seu respeito presentes no 
pensamento popular. Ignorância, preconceito e tradição mantêm viva uma 
série de ideias que interferem e dificultam uma educação que promova um 
melhor desenvolvimento do aluno com altas habilidades. 
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Diante disso, juntamente com a dificuldade de aceitar a diversidade e entender 

a singularidade como um direito de cada um, os mitos e crenças que pairam sobre as 

altas habilidades são responsáveis pela invisibilidade a que estão sujeitos, seja nas 

políticas públicas, discurso oficial das autoridades, na escassez de publicações 

(especialmente em língua portuguesa) e na precariedade dos serviços oferecidos.  

Observa-se a necessidade de “uma maior sensibilização do público em geral, 

educadores e familiares a respeito da superdotação, de forma que os mitos e ideias 

equivocadas possam ser questionados e superados, favorecendo um atendimento 

mais adequado a essa parcela da população” (ANTIPOFF e CAMPOS, 2010, p. 303), 

uma vez que a potencialidade humana deve ser encorajada para possibilitar a 

evolução pessoal e da sociedade (FREITAS, 2012), permitindo aos estudantes com 

altas habilidades/superdotação “ter um maior sucesso na escola e em suas vidas, à 

altura dos desafios que os esperam no futuro” (VIRGOLIM, 2009, p. 20).  

 

 

2.7 As altas habilidades/superdotação: abordagens socioculturais de Vygotski 

 

 

É possível encontrar fundamento na teoria de Vygotski18 que esclarece 

questões importantes sobre como o homem pode, por meio de inter-relações no seu 

meio social desenvolver-se (PISKE, 2013). 

Vygotski (1930) argumenta que indivíduo só existe como um ser social, como 

membro de algum grupo social, onde se desenvolve historicamente a composição de 

sua personalidade e a estrutura de seu comportamento no contexto que está 

inserido. Nesta premissa, “o homem constitui-se como tal através de suas interações 

sociais, portanto, é visto como alguém que transforma e é transformado nas relações 

produzidas em uma determinada cultura” (REGO, 2011, p. 93). 

Vygotski, afirma que “en el proceso del desarrollo histórico, el hombre social 

modifica los modos y procedimientos de su conducta, transforma sus inclinaciones 

naturales y funciones, elabora y crea nuevas formas de comportamiento 

                                                           
18 A grafia adotada é a utilizada nos Tomos, entretanto, respeita-se a grafia de acordo com a citação 
de cada autor. 
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específicamente culturales19. (Vygotski, 1991b, p.41). 

A teoria histórico social do desenvolvimento aponta a importância das funções 

psíquicas superiores e a internalização mediada pela cultura em que cada sujeito está 

inserido; nesse contexto exerce o papel de sujeito social e interativo com outros 

sujeitos do seu meio (PISKE, 2013), tem como objetivo principal, “caracterizar os 

aspectos tipicamente humanos do comportamento e elaborar hipóteses de como 

essas características se formaram ao longo da história humana e de como se 

desenvolvem durante a vida de um indivíduo” (VYGOTSKI, 1991a, p. 17). 

Os pressupostos da teoria vygotskiana possibilitam o entendimento sobre a 

natureza do psiquismo humano, como representação de uma síntese das relações 

construídas em sociedade, que são interiorizadas pelo sujeito e convertidas em 

órgãos de sua individualidade. A abordagem psicológica constitui o indivíduo como 

uma entidade social, e como tal, as atividades humanas e as funções psicológicas 

superiores, como a consciência e a personalidade, são produtos sociais que se 

desenvolvem como resultado de processos sociais e são baseadas no contexto 

cultural, histórico e social. (ELHAMMOUMI, 2016).   

A constituição do conhecimento é realizada pela internalização da cultura. As 

funções psicológicas superiores implicam na identificação de mecanismos cerebrais 

subjacentes a uma certa função psicológica; essa função explica de forma detalhada 

a história ao longo do desenvolvimento (PISKE, 2013). 

As funções psicológicas superiores são mecanismo psicológicos mais 

sofisticados, típicos do ser humano que envolvem controle consciente do 

comportamento, ação intencional e liberdade de características do momento e do 

espaço. De acordo com Oliveira (2010, p. 24), “não podemos pensar o 

desenvolvimento como um processo abstrato, descontextualizado, universal: o 

funcionamento psicológico, particularmente no que refere às funções psicológicas 

superiores, tipicamente humanas, está baseado fortemente nos modos culturalmente 

construídos de ordenar o real”. Além disso, não constituem exceção à regra geral 

aplicada aos processos elementares, elas também estão sujeitas à lei fundamental do 

desenvolvimento, que não conhece exceções, e surgem ao longo o curso geral do 

desenvolvimento psicológico da criança como resultado do mesmo processo dialético, 

                                                           
19 No processo de desenvolvimento histórico, o homem social modifica os modos e procedimentos de 

seu comportamento, transforma suas inclinações e funções naturais, elabora e cria novas formas de 
comportamento especificamente cultural. [tradução: Google tradutor] 
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e não como algo que é introduzido de fora ou de dentro. (Vygotsky, 1991a, p.33). 

De acordo com Rego (2011), Vygotski considera o desenvolvimento da 

complexidade da estrutura humana como um processo de apropriação pelo homem 

da experiência histórica e cultural.  

Para Rego (2011, p.100),   

 

“Vygotsky entendia que a compreensão do ser humano dependia do estudo 
do processo de internalização das formas culturalmente dada de 
funcionamento psicológico.  Foi a partir dessa premissa que tentou explicar a 
transformação dos processos psicológicos elementares, relacionados aos 
fatores biológicos do desenvolvimento, em processos superiores, resultantes 
da inserção do homem num determinado contexto sócio-histórico”. 

 

As características de cada indivíduo são formadas a partir da interação com o 

meio físico e social, incluindo as dimensões interpessoais e culturais, e como qual, “o 

homem não é apenas um produto de seu ambiente, é também um agente ativo no 

processo de criação deste meio”. (LURIA, 2010, p.25).  Nesse contexto, ao mesmo 

tempo de internaliza as formas culturais, as transforma e interage com o meio. 

Um ponto fundamental no desenvolvimento das funções psicológicas 

superiores é o papel desempenhado pela aprendizagem.  Segundo Vygotski, a 

aprendizagem nada mais é que o processo de construção comum no curso das 

atividades no âmbito da interação social (IVIC, 2010). Contudo, “todas as funções 

psíquicas superiores são relações internalizadas de ordem social, são a base da 

estrutura social da personalidade” (Vygotski, 1995, p.197). 

O processo de aprendizagem está relacionado ao desenvolvimento desde o 

nascimento do ser humano, possibilitando o despertar de processos internos na 

interação sociocultural e no convívio com outros indivíduos de sua espécie (IVIC, 

2010). Sendo assim,  

 

é precisamente o ponto essencial da concepção vygotskyana de interação 
social que desempenha um papel construtivo no desenvolvimento. Isto 
significa, simplesmente, que certas categorias de funções mentais superiores 
(atenção voluntária, memória lógica, pensamento verbal e conceptual, 
emoções complexas, etc.) não poderiam emergir e se constituir no processo 
de desenvolvimento sem o aporte construtivo das interações sociais (IVIC, 
2010, p.16). 

 

Para Luria (2010), a característica essencial da aprendizagem é que engendra 

a área de desenvolvimento potencial, faz nascer, estimula e ativa um grupo de 
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processos internos de desenvolvimento no âmbito das inter-relações com outros. 

Considerada que, a aprendizagem não é, em si mesma, desenvolvimento, mas uma 

correta organização da aprendizagem conduz ao desenvolvimento mental; ativa todo 

um grupo de processos de desenvolvimento, e esta ativação não poderia produzir-se 

sem a aprendizagem. Por isso, “a aprendizagem é um momento intrinsecamente 

necessário e universal para que se desenvolvam (...) características humanas não-

naturais, mas formadas historicamente”. (Luria,2010, p. 113). 

 As origens das funções psicológicas superiores devem ser buscadas nas 

relações sócias entre indivíduos, pois o fundamento do funcionamento psicológico 

humano é social, histórico e os elementos mediadores (instrumento e signos) são 

carregados de significados culturais fornecidos por estas relações (Oliveira, 1997). 

De acordo com Oliveira (1997), a importância que Vygotski dá ao papel do outro 

social no desenvolvimento do indivíduo postula na formulação de um conceito 

essencial para a compreensão das ideias sobre as relações entre desenvolvimento e 

aprendizagem que denomina zona de desenvolvimento proximal. 

Para Virgolim (2019), um dos pilares do pensamento de Vygotski é a noção de 

que o indivíduo aprende em contato com o ambiente, mediado por pessoas de seu 

grupo social.  

O aprendizado deve ser combinado de alguma maneira com o nível de 

desenvolvimento, porém para descobrir as relações reais entre o processo de 

desenvolvimento e a capacidade de aprendizado determina-se dois níveis de 

desenvolvimento:  

 nível de desenvolvimento real - nível de desenvolvimento das funções mentais 

que se estabeleceram como resultado de certos ciclos de desenvolvimento já 

completados. 

 Nível de desenvolvimento potencial – determinado através da solução de 

problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com 

companheiros mais capazes.  (Vygotsky, 1991a). 

 A distância entre o nível de desenvolvimento e o nível de desenvolvimento 

potencial, determina o que Vygotski (1991a) denominou de Zona de Desenvolvimento 

Proximal, 

a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costuma 
determinar através da solução independente de problemas, e o nível de 
desenvolvimento potencial, determinado através da solução de problemas 
sob a orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais 
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capazes (p.70). 

 

Segundo Piske (2013), Vygotsky expressa que a zona de Desenvolvimento 

Proximal, conhecida como “ZDP”, define as funções que ainda não amadureceram, 

mas que estão em processo de maturação. Quanto às altas habilidades/superdotação, 

argumenta-se que,  

 

o nível de desenvolvimento real do aluno com altas 
habilidades/superdotação, na maioria das vezes, é considerado alto e as 
etapas que ele já alcançou quase sempre ultrapassam outros colegas de seu 
grupo escolar (PISKE, 2013, p.70). 

 

Por essa razão, para intervir na ZDP desse aluno, é necessário, enquanto 

professor, estar preparado não só com um conjunto sólido e integrado de 

conhecimentos, mas também com uma didática que motive a sua curiosidade 

investigativa e considere as suas possibilidades ampliadas. (PISKE, 2013).  Nesse 

sentido,  

a mediação do professor para a aprendizagem do aluno é crucial, a partir do 
momento em que ele depende dessa mediação para desenvolver-se. No caso 
do aluno superdotado, essa dependência de informações é potencializada a 
partir do momento em que recebe suporte pelo seu professor durante a ZDP 
e projeta seu conhecimento em grande quantidade de pesquisas e estudos 
científicos (PISKE, 2013, p.70) 
 

 

O aprendizado é responsável por criar a zona de desenvolvimento proximal na 

medida que em interação com outras pessoas, movimenta vários processos de 

desenvolvimento que sem ajudar externa seriam impossíveis de ocorrer; processos 

que se internalizam e passam a fazer parte das aquisições do seu desenvolvimento. 

(REGO, 2011). Segundo Vygotski (1991a), a zona de desenvolvimento proximal 

permite delinear o futuro imediato e o estado dinâmico de desenvolvimento, 

propiciando o acesso ao que foi atingido e ao processo de maturação. Assim, a “zona 

de desenvolvimento proximal hoje, será o nível de desenvolvimento real amanhã”. 

(Vygotski, 1991a, p.58). 

Para Oliveira (1997), o processo de aprendizado desperta processos de 

desenvolvimento que vão se tornar parte das funções psicológicas consolidadas do 

indivíduo. Através da interferência na zona desenvolvimento proximal, os mais 

experientes contribuem para movimentar os processos de desenvolvimento dos 

membros imaturos da cultura.  
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 As relações entre desenvolvimento e aprendizado, principalmente a zona de 

desenvolvimento proximal estabelece uma ligação com o ambiente sociocultural, ela 

também que a interferência dos outros indivíduos é mais transformadora das funções 

psicológicas. (OLIVEIRA, 1997). Assim sendo, nos estudantes com altas 

habilidade/superdotação, a interação com seus pares pode melhorar ainda mais seu 

desempenho escolar e estimulá-lo a desenvolver seu potencial de forma satisfatória 

(ALENCAR, 2001). 

Para Vygotski (1991a), a educação é um processo de acumulação e 

elaboração de reações condicionadas, de adaptação das formas herdadas de 

comportamento às condições do ambiente, de fechamento de novas conexões entre 

o organismo e o ambiente, em todos os tempos, independentemente de sua 

denominação ou ideologia.  A educação sempre foi uma função do sistema social. E 

como tal, tem suas origens nas inter-relações entre o organismo e ambiente.  

Nos estudos de Vygotski, as relações entre desenvolvimento e aprendizagem 

ocupam lugar de destaque, principalmente, na educação, “la educación no sólo influye 

en unos u otros procesos de desarrollo, sino que reestructura las funciones del 

comportamiento en toda su amplitud”20. (Vygotski, 1991b, p. 111). Ele pondera que, 

embora a aprendizagem comece muito antes de frequentar o ensino formal, a 

aprendizagem escolar introduz elementos novos no desenvolvimento. Desta forma, o 

professor tem papel fundamental de mediação entre os saberes do senso comum e 

conhecimento empírico e a escola tem um papel primordial, pois  “La escuela sigue 

siendo (...) un instrumento para desarrollar el intelecto”21(Vygotski, 1991a, p.211.).   

O processo de aprendizagem é uma fonte de desenvolvimento que ativa 

numerosos processos, que não poderiam desenvolver-se por si mesmos sem a 

aprendizagem. (Vygotski, 2010). Como Vygotski (2004, p. 65) salienta “O meio social 

é a verdadeira alavanca do processo educacional, e todo o papel do mestre consiste 

em direcionar esta alavanca”. 

O homem é um ser histórico-cultural; moldado pela cultura que ele próprio cria 

e determinado nas interações sociais, ou seja, é por meio da relação com o outro; 

(Vygotski, 1991a;1995) e seu desenvolvimento baseia-se nas concepções da 

                                                           
20 A educação não apenas influencia um ou outro processo de desenvolvimento, mas reestrutura as 

funções do comportamento em todo o seu escopo. [tradução: Google Tradutor] 
21 A escola permanece sendo (...) um instrumento para desenvolver o intelecto. [tradução: Google 
Tradutor] 
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ontogênese, filogênese e sociogênese.  

O meio cultural é muito importante na natureza de cada sujeito, uma vez que 

as características psicológicas de cada ser humano se formam durante o processo de 

internalização de atividades psíquicas historicamente estabelecidas pelo meio e 

influenciadas pela cultura. Oliveira (1997) explica que a cultura é definida por Vygotski 

como um sistema em contínua interação entre os sujeitos em que cada ser humano é 

envolvido e submetido ao processo de recriação e interpretação de informações, 

significados e conceitos.  

Souza e Silva (2014), argumentam que o fator psicossocial, de acordo com 

Vygotski, inicia com a construção do conhecimento com base num intenso processo 

de interação, destacando as relações sociais, a mediação e a internalização que são 

aspectos fundamentais da aprendizagem, com a inserção em uma cultura, valendo-

se das interações sociais que iniciam no núcleo familiar continuam na escola e outros 

meios sociais que venham frequentar. 

Para Vygotski (2009) todos os fenômenos devem ser analisados como 

processos que ocorrem em movimento e mudanças, em cujo contexto social os seres 

humanos interagem e participam ativamente dessas transformações, pois “o 

aprendizado é um aspecto necessário e universal do processo de desenvolvimento 

das funções psicológicas culturalmente organizadas e especificamente humanas” 

(VYGOTSKI, 1991a, p. 61). 

 Segundo Piske (2013), Vygotski explicita o processo de desenvolvimento 

humano como um processo dialético complexo, multifacetado, marcado por um 

esquema de periodicidade, por desproporções de funções, metamorfoses, 

conversões qualitativas, combinações complexas, processos de evolução e involução, 

interação de fatores externos e internos e busca constante de adaptação ao meio.  

Assim sendo, por toda a complexidade que há no desenvolvimento humano é 

essencial que o estudante superdotado conte com a ajuda de seu professor. A zona 

de desenvolvimento proximal entre o professor e o aluno superdotado significa o 

melhor caminho para que essa criança desenvolva suas potencialidades e talentos. O 

professor precisa criar vínculos sociais e afetivos para que seu aluno superdotado 

supere suas necessidades em cada dimensão do desenvolvimento (PISKE, 2013). 
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3  PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO DE ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO 

 

 

3.1 A identificação de altas habilidades/superdotação 

 

 

Historicamente, os estudantes com altas habilidades/superdotação não 

encontraram obstáculos no acesso à escola comum - ingresso e matrícula. No 

entanto, muitos deles passam despercebidos na escola comum, tal invisibilidade diz 

respeito à utilização de testes para aferição do quociente intelectual, orientados por 

uma concepção restrita de inteligência e altas habilidades/superdotação, e que não 

contemplavam as diferentes aptidões e formas de expressão da criatividade. A 

elaboração dos instrumentos, a partir de uma concepção centrada no desempenho 

acadêmico, linguístico e lógico-matemático, desconsiderava no processo de avaliação 

as habilidades diversas, daquelas relacionadas às soluções de problemas do 

cotidiano. (DELPRETTO e ZARDO, 2010). Da mesma forma, Freitas (2012), 

argumenta,  

 

há de se destacar que os testes de QI quantificam a capacidade cognitiva 
humana apenas em determinados quesitos, uma vez que são compostos por 
respostas breves, estandardizadas, baseadas num nível cognitivo abstrato. 
Desse modo, consideram apenas algumas habilidades que não têm 
referência com aplicabilidade cotidiana e palpável de alguns conceitos (p. 
190). 

 

Segundo Virgolim (2013), as noções ultrapassadas enfatizavam que sair-se 

bem em um teste de inteligência era sinal de inteligência, no entanto,  

 

as modernas teorias de inteligência preconizam hoje que a inteligência pode 
ser melhor percebida pela observação das pessoas funcionando nos seus 
ambientes cotidianos, e pela competência no desempenho de tarefas que 
estimulam o intelecto dentro da cultura de cada um e em seu ambiente real. 
(p.58). 
 
 

Cupertino (2008), complementa a ideia de Virgolim (2013), ao argumentar que 

a identificação de altas habilidades/superdotação não se apoia em dados absolutos, 

regras fixas e nem a certeza de acertar. O indivíduo não é um ser somente em 

desenvolvimento psicológico, mas um ser concreto em relação com o real 
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(VYGOTSKI, 1997). Assim, as medidas somente apontam prognósticos, porque a vida 

humana é muito complexa e envolve muitas variáveis, entre as quais pode existir uma 

alta habilidades, “muitos fatores vão influenciar o sucesso ou insucesso, o 

desenvolvimento dos potenciais de pessoas identificadas como talentosas” 

(VIRGOLIM, 2013, p.23).   

 Numa revisão profunda da literatura científica sobre estudos da superdotação, 

descobre-se a grande variedade de modelos de esclarecimentos que tratam de sua 

origem e identificação (CAMACHO, 2016), a autora  decreve que de acordo com 

Monks e Mason, superdotação categoriza-se em quatro grupos elementares: modelos 

psicométricos de capacidades, modelos de rendimento, modelo cognitivos e modelos 

socioculturais.  Assim, os componentes cognitivos expandem a perspectiva de modelo 

psicométrico; os modelos baseados em desempenho dão um caráter definidor, como 

fator decisivo no conceito de superdotação e o último grupo relativiza todas essas 

conexões entre os modelos anteriores, colocando foco no contexto social 

(CAMACHO, 2016). 

  

 Sabatella (2008) argumenta que , estudantes com maior potencial estão entre 

os responsáveis pela condução e pelo futuro da nossa sociedade,  desta forma,  

precisa-se estar ciente do compromisso em auxiliar sua educação trabalhando em 

conjunto com os segmentos que proporcionam as demais experiências de 

aprendizagem,  especialmente a família,  a escola e a sociedade:  

a) Família - precisa ser instruída para reagir positivamente ao descobrir as 

potencialidades, apoiando, compreendendo, buscando maiores informações e ajuda 

técnica adequada. 

b) Escola - Deve ajustar-se às peculiaridades da superdotação, começando por 

vencer muitos dos preconceitos que ainda existem entre os educadores. Necessita 

prover-se de meios de identificação para o reconhecimento e inclusão dos seus 

estudantes. 

c) Comunidade - Pode abrir espaços e oportunidades para favorecer a 

convivência e o desenvolvimento dos estudantes. Quanto mais acolhidos eles se 

sentirem mais rapidamente se tornarão líderes,  conscientes de suas capacidades e 

do que deles se espera (SABATELLA, 2008). 

Por identificação entende-se o conjunto de instrumentos pedagógicos que 

podem ser utilizados para o reconhecimento de diferentes habilidades dos alunos em 



 
 

123 
 

diversas áreas do conhecimento, considerando as especificidades das altas 

habilidades/superdotação, o contexto da escola como foco de análise e a observação 

do professor possibilitando: conhecer diferentes estratégias que alguns alunos usam 

na resolução de problemas; revelar seus interesses e motivações; e avaliar 

conhecimentos e estilos de aprendizagem, subsidiando o trabalho educacional 

(DALPRETTO e ZARDO, 2010). 

Segundo Renzulli (2004;2014) o propósito da oferta de Educação Especial às 

altas habilidades/superdotação indica duas finalidades geralmente aceitas: a primeira 

finalidade é fornecer oportunidades para um maior crescimento cognitivo e 

autorrealização, através do desenvolvimento e expressão de uma área de 

desempenho ou uma combinação delas, nas quais o potencial superior pode estar 

presente; e a  segunda finalidade é aumentar a reserva social de pessoas que 

ajudarão a solucionar os problemas da sociedade contemporânea, tornando-se 

produtores de conhecimento e arte e não apenas consumidores das informações 

existentes. Desta forma, 

 

a sociedade entende que pode ter um ganho inestimável com pessoas 
dotadas  e talentosas e presume utilizar seus talentos específicos em vários 
campos do saber, contribuindo para a melhoria de vida, bem como o 
desenvolvimento econômico e social de um país (FARIAS E WECHSLER, 
2014, p. 336). 
 

Na literatura, percebe-se ao longo do tempo, diversas formas e instrumentos 

de identificação das altas habilidades/superdotação. Para o MEC (1999), no processo 

de identificação cada indivíduo deve ser estudado em sua totalidade, podendo-se 

utilizar a combinação de dois ou mais procedimentos no processo de avaliação de 

forma que sejam atingidos padrões máximos de eficiência: avaliação realizada por 

professores, especialistas e equipe pedagógica; percepção de resultados escolares 

superiores aos demais, autoavaliação; aplicação de testes individuais, coletivos ou 

combinados, e demonstração de habilidades superiores cm determinadas áreas, 

observadas as recomendações de utilização de diagnósticos e testes individuais e/ou 

coletivos com rigor científico e adequabilidade; e aplicação por profissional 

especificamente preparado e diversos meios de recursos neste processo.  

Guimarães e Ourofino (2007), consideram os testes psicométricos; as escalas 

de características; questionários; observação do comportamento; entrevistas com a 

família e professores, entre outros. Virgolim (2007), argumenta que  com as teorias da 
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inteligência não percebem que a habilidade superior possa ser medida apenas por 

testes psicométricos,  necessitando o uso de técnicas mais apuradas de identificação, 

instrumentos mais amplos e precisos de diagnóstico, propondo a utilização de formas 

alternativas de identificação: nomeação por professores; indicadores de criatividade, 

nomeação por pais, nomeação por colegas, autonomeação; nomeação especiais; 

avaliação de produtos; escalas de características e nomeação pela motivação do 

estudante. 

A Resolução no 02/2001, determina critérios para a identificação das 

necessidades educacionais especiais aos estudantes, às quais incluem as altas 

habilidades/superdotação, no artigo 6º,  

 

para a identificação das necessidades educacionais especiais dos alunos e a 
tomada de decisões quanto ao atendimento necessário, a escola deve 
realizar, com assessoramento técnico, avaliação do aluno no processo de 
ensino e aprendizagem, contando, para tal, com: 
I - a experiência de seu corpo docente, seus diretores, coordenadores, 
orientadores e supervisores educacionais; 
II - o setor responsável pela educação especial do respectivo sistema; 
III – a colaboração da família e a cooperação dos serviços de Saúde, 
Assistência Social, Trabalho, Justiça e Esporte, bem como do Ministério 
Público, quando necessário (p. 2) 

 

A ABSD-RS (2000), defende que no processo de avaliação das altas 

habilidades/superdotação sejam consideradas as diferenças socioculturais, “pois são 

inegáveis na realidade brasileira” (p.17); a valorização dos aspectos qualitativos em 

detrimento dos quantitativos e a combinação de várias técnicas com a observação 

dos indicadores, história de vida, as manifestações dos potenciais, dos interesses, das 

etapas de desenvolvimento e do desempenho acadêmico. 

A identificação é um processo dinâmico que engloba avaliação e 

acompanhamento abrangentes e contínuos. Assim, não decorre somente do 

acompanhamento do rendimento escolar,  nem do resultado nos testes de inteligência, 

leva-se em conta os contextos socioeconômico e cultural, além de outras variáveis 

(MEC, 1999), pois as altas habilidades/superdotação não constituem apenas um 

atributo do indivíduo, mas são resultantes da interação do indivíduo com seu ambiente 

(ALENCAR & FLEITH, 2001). Para Paludo (2013), a identidade faz menção às 

características intrincadas ao sujeito, que o permite ser conhecido e reconhecido e 

não podem ser entendidas de forma fixa e reducionista; condizem com um processo 

de desenvolvimento marcado pela inter-relação dos fatores intra (aspectos biológicos 
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e de personalidade) e interpsíquicos (aspectos dos ambientes e figuras significativas) 

disponíveis ao ser em desenvolvimento. Nesse contexto, o processo de 

desenvolvimento da identidade é um fenômeno biopsicossocial, onde se consideram 

os elementos biológico, psicológico e social como determinantes, não de maneira 

isolada, mas em sua inter-relação, na qual o resultante é o sujeito constituído, 

caracterizado e individualizado. 

A identificação precoce das altas habilidades/superdotação é fundamental, no 

entanto, um fator que torna a identificação mais difícil e ao mesmo tempo mais 

urgente, é a multiplicidade de habilidades, interesses e talentos existentes nestes 

estudantes (MEC, 1999). Quanto mais cedo se der a intervenção educacional, mais 

eficaz se torna no decorrer dos anos, produzindo efeitos mais profundos sobre o 

desenvolvimento das altas habilidades/superdotação (BRASIL, 2001; BRASIL, 2015). 

ALENCAR e FLEITH (2001, p. 170) destacam “a necessidade de uma identificação 

precoce do superdotado e de serviços educacionais para alunos que se destacavam 

por habilidades e talentos especiais”. De acordo com as diretrizes (MEC, 1999), os 

procedimentos de identificação para efeito de atendimento educacional devem ser 

feitos o mais cedo possível, desde os níveis iniciais de escolarização até os níveis 

mais elevados de ensino, objetivando o pleno desenvolvimento de suas capacidades 

e o seu ajustamento social. 

Cupertino (2008) aponta alguns cuidados necessário para a identificação e 

encaminhamento das altas habilidades/superdotação: 

a) Desenvolver a autoconsciência: “Em qualquer processo de avaliação, o 

maior viés está no avaliador”. Temos que ser capazes de mudar de perspectiva, para 

compreender o que é valorizado no contexto da pessoa avaliada. 

b) Estabelecer um bom contato e uma relação de confiança, por meio de 

informações e de uma boa comunicação. A confiança da família em quem avalia 

reflete diretamente no desempenho da criança.  

c) Compreender a dinâmica da família e da cultura, de forma que identifique 

o que é valorizado ali como talento. 

d) Repensar o que é inteligência, revendo e ampliando suas noções sobre ela. 

e) Modificar os indicadores de referência: os profissionais do ambiente 

educacional devem oferecer uma gama variada de atividades, de forma que as 

crianças possam demonstrar suas habilidades de maneiras diversas das habituais. 
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f) Avaliar de forma justa, respeitando o contexto de onde vem cada criança, 

e não usando critérios iguais para todas.  

g) Interpretar os dados de avaliação de modo equitativo, e não de acordo com 

matrizes fixas.  

h) Planejar intervenções apropriadas para cada conjunto de habilidades de 

acordo com cada contexto. 

A autora afirma que quanto mais amplo for esse entendimento, mais chances 

se têm de acertar na identificação, “visões estreitas e culturalmente enviesadas das 

altas habilidades limitam a capacidade de encontrá-las, e podem conduzir a equívocos 

inaceitáveis” (p. 43). Ou seja, uma identificação acertada depende da expansão do 

conhecimento e, mais que tudo, de uma verdadeira atenção à diversidade. 

 O PNE (2001), sugere que a identificação seja feita, principalmente, por meio 

da observação sistemática do comportamento e do desempenho do estudante, no 

cotidiano através de acompanhamento sistemático, como parte do processo, 

possibilitando conhecer os traços peculiares do estudante e verificar a intensidade, a 

frequência e a consistência desses traços ao longo de seu desenvolvimento, “estes 

diversos olhares ajudam a compor o rol de características apresentadas pelo  em 

contextos e situações, que orientam na indicação do atendimento mais adequado” 

(METTRAU e REIS, 2007, p. 499).  As autoras argumentam que as informações 

devem ser coletadas com a observação sistemática do estudante no dia-a-dia escolar, 

acompanhando momentos de aprendizagem, produção intelectual e relacionamento 

social, “é através de um estudo comparativo no grupo de igual faixa etária que o 

professor visualiza a frequência e intensidade dos indicadores de altas 

habilidades/superdotação e talento apresentados pelo aluno” (p.499). 

 Para Pérez (2012), a forma mais eficaz de identificar os indicadores ainda 

continua sendo uma avaliação qualitativa, considerando todas as variáveis que podem 

afetar o desempenho,  

 

durante um tempo relativamente longo (quatro meses a um ano) que permita 
observar a frequência, a intensidade e a consistência dos indicadores e a 
investigação a partir do maior número de fontes (pessoas, familiares, 
professores, colegas) e com instrumentos variados (questionários, escalas, 
entrevistas, portfólio) (p. 252). 

 

Destaca-se que é importante também conhecer a história de vida, familiar e 

escolar, bem como seus interesses, preferências e padrões de comportamento social 
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em variadas oportunidades e situações (MEC, 2001). A identificação e as definições 

não existem em abstrato, e se constitui na confluência de dois aspectos: “as definições 

de inteligência e altas habilidades, por um lado, e dos recursos disponíveis para 

educá-los pelo outro” (CUPERTINO, 2008, p. 25). Desta forma, a autora argumenta 

que a identificação deve considerar a definição de altas habilidades que se aplica ao 

contexto e tem que ser uma etapa do atendimento total: “só faz sentido para gerar 

medidas educacionais específicas, senão é só uma rotulação” (p. 25). Ou seja, a 

identificação tem a função de favorecer a adoção de procedimentos educacionais 

adequados, reiterando,  

 

que definir se alguém tem altas habilidades ou não depende da compreensão 
de seus comportamentos, situados no contexto do qual provêm, e da análise 
cuidadosa e detalhada das configurações das capacidades que caracterizam 
cada pessoa. (p.25). 
 

 

Segundo Sabatella (2008), o processo de identificação deve ser feito com o 

cruzamento de inúmeras informações e considerar que para descoberta das altas 

habilidades/superdotação, a princípio, a contribuição mais importante vem dos 

professores e dos pais, pois, 

 
 
conhecer quais são os estudantes cujas habilidades, padrões motivacionais, 
autoestima e capacidade criativa estão tão além da média que são 
necessários serviços diferenciados para proporcionar desafios que venham a 
favorecer o desenvolvimento adequado do seu potencial (p. 112). 

 

 

Assim, como afirma Azevedo e Mettrau (2010), o processo de identificação 

envolver uma avaliação abrangente multidimensional que englobe variados 

instrumentos e diversas fontes de informações como indivíduos, professores, colegas 

de turma e familiares. Além disso, a identificação “deve ter como base referenciais 

teóricos consistentes e resultados de pesquisa sobre o tema” (p.34) e ser realizada 

por profissionais competentes e por especialistas no assunto. Para a autora, “a 

identificação só terá sentido se existir uma proposta pedagógica que atenda às 

necessidades dos alunos com características específicas” (p.34), argumento este que 

contempla o defendido pelo MEC (BRASIL, 1995, p.23), quando à identificação dos 
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estudantes, “é imprescindível para a previsão de atividades educativas e programas 

especiais que possam atendê-los satisfatoriamente”. 

Outros aspectos a serem considerados para a identificação são a escolha dos 

testes e das técnicas que dependem das condições oferecidas pelos serviços de 

diagnóstico e do conhecimento dos profissionais e as adaptações dos instrumentos 

às diversas realidades locais (BRASIL,1995). Durante o processo de identificação das 

altas habilidades/superdotação recomenda-se a observação quando a utilização de 

diagnóstico testes individuais e/ou coletivos que ofereçam garantia de rigor científico 

e adequabilidade e ser aplicados, por profissional especificamente preparado, 

diversos meios e recursos nesse processo (MEC, 1999).  

De acordo com a Instrução no 10/2011 – SUED/SEED-PR, a avaliação para a 

identificação das altas habilidades/superdotação deve ser realizada, no contexto 

escolar do ensino regular, através da observação direta e sistemática das expressões 

de habilidades, interesses, capacidade intelectual geral, aptidão acadêmica 

específica, pensamento criador ou produtivo, capacidade de liderança, talento 

especial para as artes e capacidade motora/psicomotora, complementada ou não com 

laudo psicológico. A avaliação de ingresso na Sala de Recursos deve ser realizada no 

contexto escolar do ensino regular pelos professores da classe comum, professor 

especializado, pedagogo da escola, com assessoramento de uma equipe 

multiprofissional externa – (Universidades, Faculdades, Escolas de Educação 

Especial, Secretarias Municipais da Saúde através do estabelecimento de parcerias, 

entre outros) e equipe do NRE e/ou Secretaria Municipal de Educação, devidamente 

orientada pela SEED/DEEIN. 

Um dos grandes desafios da educação é oferecer aos estudantes 

oportunidades para o desenvolvimento pessoal e para a aprendizagem, em um 

contexto sociocultural, na escola, na família e na sociedade. Assim, a reflexão sobre 

o processo de identificação demanda investimentos necessários para o 

desenvolvimento das expressões e talentos em áreas específicas ou a um conjunto 

de áreas como: criatividade, aptidões acadêmicas e capacidade intelectual (MEC, 

2006).  

Para isso, o MEC (1999), recomenda a adoção de estratégias que garantam a 

preparação de pessoal especializado para se operacionalizar o processo; o 

planejamento de programas de seleção eficazes que possam auxiliar diretamente o 

sistema escolar, a preparação de programas de atendimento concomitantes ao 
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processo de identificação, em seus diversos níveis, a fim de que não fiquem os alunos 

esperando desnecessariamente e a criação de serviços de triagem e identificação do 

aluno para facilitar a implementação pluridimensional dos procedimentos. Porém,  

 
 
existe uma grande lacuna na identificação de potencial. Essa lacuna está 
entre o que é feito e o que é recomendado por lei na educação pública, o que 
exige esforços da sociedade toda para resolver esse desafio (FARIAS e 
WECHSLER, 2014). 

 

Virgolim (2013), aponta que, vários pesquisadores chamam a atenção para a 

necessidade da identificação precoce de crianças que apresentam altas habilidades 

e talentos, o desenvolvimento de programas educacionais especiais, a preparação 

apropriada de professores e o desenvolvimento de instrumentos, publicações e 

pesquisas nesta área, a qual afirma que,  

 

dados de pesquisa também poderão embasar nosso próprio corpo teórico e 
permitir a construção de instrumentos fidedignos, padronizados e validados 
na nossa população. Nossos professores ainda precisam de capacitação 
nesta área, nossas escolas ainda precisam oferecer serviços especializados 
para este grupo e nosso país ainda precisa abraçar política e efetivamente o 
campo das altas habilidades/superdotação (p. 62). 
 
 
 

Segundo as autoras Pérez e Freitas (2014), a real inclusão dos estudantes com 

altas habilidades/superdotação, requer a correta identificação e registro dos 

estudantes nos censos escolares (da educação básica e ensino superior); a promoção 

de um conhecimento mais aprofundado da legislação, normas e documentos 

norteadores e de sua fiscalização pelos poderes públicos; a necessária formação 

inicial e continuada de professores, profissionais e gestores sobre a temática e suas 

necessidades.  

Ao contrário das demais áreas da Educação Especial, a identificação é parte 

integrante do atendimento educacional especializado, porque não pode ser feita 

apenas por um laudo, “visto que não se trata de uma patologia ou deficiência 

aferível”(PÉREZ E FREITAS, 2014, p.637), mas ao longo de um processo contínuo e 

relativamente demorado que precisa avaliar a presença, intensidade e consistência 

dos indicadores de Altas Habilidades/Superdotação, no contexto escolar, que devem 

ser registrados em parecer pedagógico e desenvolvido em Sala de Recursos 

Multifuncional, sala de recursos específica para as altas habilidades/superdotação ou 
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centro de atendimento. Enquanto isso, o estudante recebe um atendimento 

educacional especial, pelo que deve ser registrado no Censo Escolar como estudante 

com altas habilidades/superdotação. As autoras argumentam que,  

 

isso não impede que, ao final da identificação, o profissional que realiza o 
AEE constate que os indicadores de AH/SD não se confirmaram e, 
consequentemente, o aluno deixe de ser registrado nessa categoria no Censo 
escolar no próximo ano (p. 637).  

 

Quando se trata de estudantes com altas habilidades/superdotação, Pérez 

(2011) argumenta que o laudo psicológico somente atesta um desempenho superior 

à média no raciocínio e fluência verbal (área linguística), e/ou no raciocínio numérico 

e na apreciação de sequências lógicas (área lógico-matemática), na memória e na 

capacidade de resolver problemas do cotidiano. No Brasil, com o advento da inclusão 

e o paulatino abandono da visão clínica anteriormente predominante na Educação, a 

legislação educacional tem deixado claro que, na escola, “é o professor capacitado 

quem faz o processo de identificação, não exigindo um “laudo” para garantir o 

atendimento educacional especializado ao qual os alunos com AH/SD têm direito”. 

(p.562). Nesta perspectiva, a identificação objetiva revelar, por meio de instrumentos 

de avaliação aplicados ao aluno, aos seus pais, professores e/ou colegas, 

complementados pela observação direta e outras informações, as características e 

indicadores de altas habilidades/superdotação, seus interesses e estilos de 

pensamento e de aprendizagem, “de forma a poder elaborar as estratégias 

pedagógicas adequadas para sua educação, prerrogativa essa exclusiva dos 

professores” (p.562). 

Contudo, “para identificar é preciso conhecer” (VALENTIN, VESTENA e 

NEUMANN, 2014, p.722). O processo de identificação de estudantes com altas 

habilidades/superdotação, realizado em sala de aula comum e apoiado pelo 

atendimento educacional especializado - AEE, fundamentado na concepção e nas 

práticas pedagógicas inclusivas, contribui para o planejamento e execução de 

propostas de enriquecimento curricular nesses dois ambientes (DALPRETTO e 

ZARDO, 2010).  

Embora a obrigatoriedade de atendimento educacional especializado aos 

estudantes com altas habilidades/superdotação em todos os níveis, etapas e 

modalidades já seja uma realidade legal no nosso país, ainda é necessária a sua 
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implementação prática em todas as escolas brasileiras (PÉREZ, 2011), pois, “o direito 

a essa identidade – de pessoa om altas habilidades/superdotação – não pode ser 

violado por um punhado de mitos inconscientemente criados para sanar o 

desconhecimento e apaziguar o medo do diferente”(p. 530). 

Isso requer a formação dos docentes que educam esses estudantes; dos 

gestores que promovam o atendimento e garantam a prática; dos profissionais da 

saúde, que muitas vezes são os primeiros para quem são encaminhados; da família 

e da sociedade em aceitar, reconhecer e valorizar os estudantes diferentes, sem 

preconceitos, sem estereótipos, para que possam se tornar adultos com altas 

habilidades/superdotação em lugar de, como hoje acontece, se esconderem no 

anonimato porque cresceram em um mundo que os patologizava, os estigmatizava e 

ridicularizava (PÉREZ, 2011). 

Desta forma, somente com a identificação de cada estudante se possibilita 

melhores condições pedagógicas individuais de aprendizagem, ao considerar os 

diversos interesses, ritmos e habilidades de todos os estudantes, vislumbrando 

suplantar os padrões rígidos da escola homogeneizadora, reconhecendo e 

valorizando, assim, a diferença como essência da humanidade. (MEC, 2015). 

 

 

3.2 Os instrumentos psicopedagógicos para identificação de altas 

habilidades/superdotação  

 

 

 Ao abordar, as concepções teóricas recentes sobre a inteligência, à Teoria 

Triárquica da Inteligência (Sternberg), à Teoria das Inteligências Múltiplas (Gardner), 

à Concepção de Sobredotação dos Três Anéis (Renzulli) e ao Modelo Multifactorial 

da Sobredotação (Mönks), estabelece-se uma relação complementar para entender 

as altas habilidades/superdotação que leve à identificação destes estudantes o mais 

precocemente possível.   

No que diz respeito ao processo de avaliação e identificação dos estudantes 

com altas habilidades/superdotação, recomenda-se o uso de uma multiplicidade de 

instrumentos e fontes de informação, seja contínuo e dinâmico, ou seja, é importante 

que o aluno seja acompanhado após ter sido encaminhado ao programa ou ao serviço 
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de atendimento, para que se possa examinar se as práticas ou as estratégias 

propostas estão em consonância com as suas necessidades (FLEITH, 2009). 

Para Sabatella (2008), os procedimentos e as técnicas usadas para a 

identificação devem ser amplos para que as características, nível de energia, 

comportamento, conclusões lógicas, velocidade de aprendizagem, diversidade de 

interesses e formas diferenciadas de aprender e a reagir não sejam erroneamente 

diagnosticadas.  

Sabe-se que existem vários modelos teóricos sobre inteligência (acadêmica) 

que usam como medida da inteligência geral o QI, que pode implicar no uso de 

instrumentos psicológicos para identificar estudantes com altas 

habilidades/superdotação. No Brasil, existem vários testes que aferem inteligência: 

Escala de Wechsler de Inteligência para Crianças (WISC), da Bateria de Provas de 

Raciocínio (BPR-5), do Desenho de Figura Humana (DFH-III), Teste Não Verbal de 

Inteligência para Criança (R-2), Teste Não Verbal de Inteligência (TNVRI),  entre 

outros, aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, além de outras baterias de 

testes para avaliar habilidades intelectuais que encontram-se em pesquisas: Bateria 

de Avaliação Intelectual e Criativa Infantil (Baici), a Bateria Multifuncional de 

Inteligência (BMI) e a Bateria de Provas de Raciocínio versão infantil (BPR-5i) 

(FARIAS e WESCHLER, 2014).  

O Conselho Nacional da Educação considera as três áreas principais da serem 

consideradas na identificação das altas habilidades/superdotação: intelectual, artística 

e psicomotora. O desempenho apresentado pelos estudantes pode ser comparado 

com o de outros grupos, como nível escolar, idade cronológica, experiência ou 

ambiente, abrangendo, além da inteligência formal, outros domínios, como a 

criatividade, liderança, motivação, artes e desenvolvimento psicomotor (FARIAS e 

WECHLERS, 2014).  Assim, algumas habilidades são avaliadas com menor 

profundidade ou não são incluídas nos instrumentos formais e, 

 

normalmente, os resultados não mostram como uma pessoa é criativa ou 
original, como também não dimensionam sua vontade e interesse em 
aprender, seu senso de humor, fluência, flexibilidade, persistência ou astúcia 
(SABATELLA, 2008, p.116). 
 
 

A autora complementa afirmando que os testes de inteligência de maneira geral 

tendem a ser menos precisos no reconhecimento do alto potencial, principalmente 
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para estudantes cuja área de habilidade predominante não é verbal ou aqueles com 

elevado nível de pensamento criativo ou habilidades artísticas.  Assim, “a inteligência 

[...] é multidimensional e, como tal, é impossível de ser medida apenas estabelecendo 

ponderações para chegar a um valor médio e global” (SABATELLA, 2008, p. 120). 

Portanto, é importante reconhecer que as necessidades dos estudantes com altas 

habilidades não se resumem às áreas cognitiva ou acadêmica, mas também 

perpassam as áreas social e emocional (CUPERTINO, 2008). 

A Nota Técnica nº 04/ 2014, do MEC, estabelece que o Atendimento 

Educacional Especializado aos estudantes com altas habilidades/superdotação, 

caracteriza-se por atendimento pedagógico e não clínico, não condicionado a 

existência de laudos, por ser de cunho estritamente, educacional, a fim de que as 

estratégias pedagógicas e de acessibilidade possam ser adotadas pela escola, 

favorecendo as condições de participação e de aprendizagem. Garantindo aos 

estudantes identificados,  

 

o atendimento às necessidades específicas relacionadas às altas 
habilidades/superdotação são desenvolvidas atividades de enriquecimento 
curricular nas escolas de ensino regular em articulação com as instituições 
de educação superior, profissional e tecnológica, de pesquisa, de artes, de 
esportes, entre outros (BRASIL, 2009, p.1). 
 
 

Diante da lacuna de instrumentos que permitem avaliar os estudantes com altas 

habilidades/superdotação, Farias e Weschler (2014), elaboraram o instrumento que 

recebeu o título provisório de “Escala para Nomeação de Dotação Intelectual para 

Professores” (ENDI-p), uma escala do tipo rastreio para identificação dos estudantes 

do ensino fundamental, a ser respondida pelos respectivos professores. Consta de 80 

itens originais concebidos com base nas dez dimensões amplas da teoria CHC22: 

inteligência fluída, , inteligência cristalizada, conhecimento quantitativo, leitura e 

escrita, memória de curto prazo, processamento visual, processamento auditivo, 

armazenamento e recuperação da memória de longo prazo, velocidade de 

processamento e rapidez de decisão. 

                                                           
22 Modelo Conceitual de inteligência mais reconhecido internacionalmente, por derivar da junção dos 

modelos propostos pelos teóricos Cattel, Horn e Carrol. O modelo é fundamentado na psicometria e 
define a inteligência organizada em três camadas distintas: inteligência geral, ou fator g; dez fatores 
amplos e 60 fatores específicos, subjacentes aos fatores amplos (FARIAS e WESCHLER, 2014). 
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Para Pérez e Freitas (2016), a identificação tem sido realizada com a utilização 

de diversos instrumentos que, muitas vezes, são subsidiados por referenciais teóricos 

incompatíveis. Desta forma as autoras, elaboraram o Manual de Identificação de Altas 

habilidades/superdotação que oferecem a todos os profissionais “um roteiro enxuto e 

pormenorizado para facilitar o processo de identificação das pessoas com altas 

habilidades/superdotação e o consequente e necessário atendimento educacional 

especializado, ambos previstos e exigidos pela legislação brasileira” (p.9). 

Os instrumentos apresentados pelas autoras Pérez e Freitas (2016), tecem um 

diálogo em a teoria e a prática, partindo de dois construtos – Teoria das Inteligências 

Múltiplas de Gardner e Teoria dos Três Anéis de Renzulli, compatibilizando um 

conceito de inteligência e um conceito de altas habilidades/superdotação, de 

pesquisas nacionais e internacionais sobre as características e OS indicadores 

próprios, de pesquisas de campo e da avaliação crítica dos instrumentos utilizados no 

país, “essas ferramentas de uso educacional permitem identificar os principais 

indicadores de AH/SD em qualquer área, em todas das idades” (p. 11). São 

classificados como instrumentos de triagem e instrumentos individuais de 

identificação. 

Os instrumentos de triagem foram elaborados a partir da realidade brasileira, 

de forma a ser indicados os prováveis estudantes com altas habilidades/superdotação 

de uma mesma turma, em um período curto, sendo: 

 a) Lista de Verificação de Indicadores de Altas Habilidades/superdotação para a 

Educação Infantil (LIVIAHSD-EI), respondido pelo professor regente da Educação 

Infantil, composto por 29 questões que refletem características gerais, indicadores de 

habilidade acima da média, criatividade, liderança e áreas específicas por inteligência 

(lógico-matemática, linguística, interpessoal, naturalista, corporal-cinestésica, 

intrapessoal, espacial, musical e outras.). 

b) Lista de Verificação de Indicadores de Altas Habilidades/superdotação (LIVIAHSD), 

respondido pelo professor regente ou cada um dos professores das diferentes 

disciplinas do ensino fundamental, médio ou superior – exceto Arte23 e Educação 

Física, que tem instrumentos específicos, composto por 25 questões que refletem 

características gerais, indicadores de habilidade acima da média, criatividade, 

                                                           
23 Opta-se pelo termo Arte e não Educação Artística, conforme consta na Base Curricular Comum, da 
Secretaria de Estado do Paraná, onde a pesquisa é desenvolvida. 
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liderança e áreas especificas de acordo com as disciplinas escolares: linguística, 

naturalista, lógico-matemática, história, geografia, filosofia e outras. 

c) Lista de Verificação de Indicadores de Altas Habilidades/superdotação – Área 

Artística (LIVIAHSD – AA), respondido pelo professor de Arte, composta por 25 

questões que refletem características gerais, indicadores de habilidade acima da 

média, criatividade, liderança e áreas especifica: desenho, pintura, escultura, 

fotografia, composição musical, canto, dança, interpretação musical, representação 

teatral, computação gráfica ou outras atividades relacionadas à área artística. 

d) Lista de Verificação de Indicadores de Altas Habilidades/superdotação – Área 

Corporal-Cinestésica (LIVIAHSD – ACC), respondido pelo professor de Arte, 

composta por 25 questões que refletem características gerais, indicadores de 

habilidade acima da média, criatividade, liderança e áreas especifica: futebol, 

basquete, handebol, voleibol, natação, corrida, salto, tênis, ginástica olímpica, skate e 

outras atividades relacionadas à área corporal-cinestésica. 

 Os instrumentos individuais de identificação são questionários que apresentam 

um número maior de características e indicadores de altas habilidades/superdotação 

e devem ser aplicados aos estudantes indicados nos instrumentos de triagem, seus 

responsáveis e professores, a fim de confirmar (ou não) o comportamento de altas 

habilidades/superdotação. São respondidos individualmente, permitindo cruzar as 

informações (estudantes, responsáveis e professores), aumentando as possibilidades 

de identificação e reduzindo prováveis subjetividades. Todos os questionários 

abrangem características gerais, habilidades acima da média, criatividade, 

comprometimento com a tarefa e liderança, diferenciando o público-alvo e aspectos 

específicos, sendo: 

a) Questionário para Identificação de Indicadores de Altas Habilidades/superdotação 

– Responsáveis – Educação Infantil (QIIAHSD-R- EI), respondido pelo pai, mãe ou 

familiar/cuidador do estudante que conviva há mais de dois anos. Composto por 69 

questões, indagam informações do responsável, do contexto socioeconômico da 

família, e habilidades nas áreas artísticas e/ou esportivas. 

b)  Questionário para Identificação de Indicadores de Altas Habilidades/superdotação 

– Professor – Educação Infantil (QIIAHSD-Pr- EI), respondido pelo professor de sala 

de aula, consta de 65 questões que indagam conhecimento a respeito do estudante e 

habilidades nas áreas artísticas e/ou esportivas. 
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c) Questionário para Identificação de Indicadores de Altas Habilidades/superdotação 

– Alunos (QIIAHSD-A), composta por 80 questões, destina-se aos estudantes dos 

anos finais do ensino fundamental, ensino médio e profissionalizante. 

d) Questionário para Identificação de Indicadores de Altas Habilidades/superdotação 

– Responsáveis (QIIAHSD-R), indagam informações do responsável, do contexto 

socioeconômico da família e habilidades nas áreas artísticas e/ou esportivas, 78 

questões.  

e) Questionário para identificação de indicadores de altas habilidades/superdotação-

professores (QIIAHSD-PR), são destinados a obter informações sobre os estudantes 

e a percepção do comportamento em sala de aula, composto por sessenta e três 

questões. 

f) Questionário complementar de características artísticas e esportivas (QCCAE), 

consta de setenta e oito questões e apresentam a investigação das áreas específicas 

de habilidades acima da média com indicadores próprios: natação, voleibol, futebol, e 

habilidades nas áreas artísticas e/ou esportivas, porém o preenchimento deve ser 

individual. Conta-se de setenta perguntas, um questionário complementar com a 

finalidade de dirimir possíveis subavaliações da pessoa que está sendo identificada. 

Os questionários individuais podem ser aplicados em grupos e individualmente, 

mas o preenchimento deve ser individual, as respostas levam em conta a área de 

maior destaque/interesse e não necessariamente o desempenho acadêmico ou 

laboral e cada pergunta deve ter uma única resposta dentre as cinco opções (nunca, 

raramente, às vezes, frequentemente e sempre). Os questionários dos professores 

devem ser respondidos pelo professor da disciplina para melhores condições de 

avaliar o desempenho ou potencial dos estudantes. 

O instrumento psicopedagógico, desenvolvido pelas autoras Machado, 

Vestena e Barby (2017), consiste num instrumento de triagem respondido sob forma 

de questionário por professores do ensino fundamental, com a finalidade de identificar 

estudantes com indicativos de altas habilidades/superdotação.  Para elaboração do 

instrumento tem como base as Escalas de Renzulli-Hartman, de English e a Escala 

de Avaliação Subjetiva de Sisk. 

Segundo Machado, Vestena e Barby (2017), os estudos de Sisk produziram 

uma escala de avaliação subjetiva baseada em traços intelectuais e de personalidade 

mais do que em comportamentos específicos, considerando a concentração, 

criatividade, independência de pensamento, chamar atenção sobre si mesmo e alto 
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nível de inteligência, grande quantidade de informações, poder crítico, 

responsabilidade, curiosidade e gostar de aceitar desafios. Assim, “o ponto forte é a 

ênfase direta dada aos atributos da superdotação, ao invés de apenas as suas 

manifestações indiretas” (p.105).  English propõe uma escala simples e rápida, com 

cinco itens para identificar crianças e adolescentes com altas 

habilidades/superdotação, que enfocam os itens: capacidade verbal, pensamento 

crítico, inclinação acentuada para a observação, originalidade de pensamento e 

autoconfiança.  A escala de Renzulli-Hartman, enfatizam os comportamentos 

observáveis e a frequência, ou seja, “parâmetros que são relativamente objetivos e, 

consequentemente, menos sujeitos a diferentes interpretações”(p.106), onde 

apresenta itens sobre o comportamento verbal, informações amplas e variadas de 

assuntos de interesse usuais, percepção rápida das relações causa-efeito, 

compreensão rápida dos princípios básicos e generalizações básicas de 

acontecimentos, observação vivaz e competente, leitura por conta própria e 

diversificada e compreensão de materiais complexos. 

As escalas descritas são a base do instrumento psicopedagógico elaborado 

pelas autoras, composto por um questionário de 20 questões, considerando três 

habilidades: Lógico-matemática, linguístico-verbal, viso-espacial e caráter geral, 

considerando os comportamentos e atitudes no contexto escolar que são possíveis 

do professor identificar, assim,  

 

acredita-se que os alunos com AH/SD apresentam esses comportamentos 
no dia-a-dia escolar, possibilitando ao professor registrá-las, levando em 
conta a intensidade e a frequência com que cada comportamento se 
manifesta. (MACHADO, VESTENA e BARBY, 2017, p. 108). 
 
 

Desta forma, o instrumento contempla a intensidade e a frequência citados por 

Brasil (1995;1999; 2001); Cupertino (2008); Fleith (2007) e Pérez e Freitas (2014). O 

instrumento organiza-se em:  

 

a) 06 questões relacionadas à Habilidade Linguística Verbal (01 a 06), que considera 

a riqueza do vocabulário, organização do pensamento, fluência verbal, curiosidade e 

domínio em conhecimentos múltiplos (quadro 5). 

 

Quadro 5- Habilidade Linguístico Verbal 
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Nº 

 
ITENS 

 

 
1  

 
2  

 
3  

 
4  

01 Tem comportamento diferenciado pela riqueza do vocábulo, organização do 
pensamento e fluência verbal.  

    

02 É questionador, está sempre especulando, procurando descobrir o como e 
o porquê das coisas. 

    

03 Possui informações a respeito de uma variedade de assuntos acima do 
interesse habitual dos colegas de sua idade. 

    

04 Está sempre complementando os conhecimentos do grupo com informações 
mais complexas e atualizadas. 

    

05 Lê muito por conta própria e demonstra preferência por biografias, 
enciclopédias, atlas, livros de viagens, poesias, ciências, dramas e artes. 

    

06 Faz uso de termos que normalmente não são encontradas em crianças ou 
adolescentes com a mesma idade. 

    

Fonte: Machado, Vestena e Barby (2017) 

 

 

b) 06 questões relacionadas à Habilidade Viso Espacial (07 a 12), que considera a 

criatividade, a originalidade, a habilidade com trabalhos manuais e acentuada 

percepção de detalhes (quadro 6). 

 

Quadro 6- Habilidade Viso Espacial 

 
Nº 

 
ITENS 

 
1  

 
2  

 
3  

 
4  

07 É um observador dinâmico e eficiente, demonstrando  habilidade acentuada 
na percepção de detalhes. 

    

08 Elevado nível de atenção e concentração ao realizar atividades viso 
espacial.   

    

09  Realiza trabalhos manuais com eficácia     

10 É criativo e produz coisas novas e originais com diferentes tipos de 
materiais. 

    

11 Ter facilidade para perceber a beleza nas formas e cores.     

12 Estabelece  vários tipos de relações lógicas (abstrata), sem fazer uso do 
concreto. 

    

Fonte: Machado, Vestena e Barby (2017) 

 

c) 06 questões sobre Habilidade Lógico Matemática (13 a 18), que consideram 

caminhos diferenciados e inesperados do estudante ao resolver os problemas, 

formular hipóteses, justificar e comprovar, flexibilidade e habilidade em organizar 

dados numéricos (quadro 7).  

 

Quadro 7 - Habilidade Lógico Matemática 

 
Nº 

 
ITENS 

 
1  

 
2  

 
3  

 
4  

13 Utiliza-se do pensamento hipotético dedutivo na resolução de problemas.     
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14 Utiliza-se de caminhos alternativos e inusitados para resolver problemas 
diversos 

    

15 Formula hipóteses, justifica e prova logicamente os fatos.     

16 Possui flexibilidade e habilidade na organização de dados numéricos.     

17 Demonstra originalidade e criatividade na resolução de problemas.     

18 Faz uso dos símbolos aritméticos com facilidade e agilidade.     

Fonte: Machado, Vestena e Barby (2017) 

 

d) 02 questões de Habilidades Gerais (19 e 20), que consideram as atitudes peculiares 

dos estudantes com altas habilidades/superdotação, como a persistência em realizar 

atividades que gostam e o senso de justiça distributivas e respeito mútuo (quadro 8). 

 
 
Quadro 8 - Habilidade Geral 

 
Nº 

 
ITENS 

 
1  

 
2  

 
3  

 
4  

19 É persistente no que faz e gosta.       

20 É sensível a injustiças tanto a nível pessoal, quanto social.     

Fonte: Barby, Vestena e Machado (2017) 

 

As questões apresentam quatro critérios para escolha dos professores de 

acordo com o que se identificam aos estudantes, sendo pontuados de 1 a 4 pontos de 

acordo com a categoria escolhida: raramente (1 ponto), ocasionalmente (2 pontos), 

frequentemente (3 pontos) e continuamente (4 pontos), totalizando 6 a 24 pontos nas 

áreas especificas e 2 a 8 pontos na área geral. Assim, “a habilidade maior é 

considerada aquela que o aluno alcança maior pontuação” (p.111). Para a correção e 

tabulação dos dados propõe-se a soma dos pontos por habilidades específicas e em 

seguida são calculados os percentuais das habilidades investigadas e quanto maior o 

estudante possa ser identificado com altas habilidades/superdotação, com indica o 

quadro 9.  

 

Fonte: Machado, Vestena e Barby (2017) 

 

Quadro 09 - Transformação em porcentagem (%), dos pontos alcançados (PA) nas habilidades 

específicas LV, VE e LM.  

PA % PA % PA % PA % PA % 

6  25% 10 41,66%  14 58,33% 18 75% 22 91,66% 

7  29,16% 11 45,83% 15 62,5% 19 79,16% 23 95,83% 

8 33,33% 12 50% 16 66,66% 20 83,33% 24 100% 

9 37,5% 13 54,16% 17 70,83% 21 87,5%   
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Para registros da pontuação, utiliza-se do quadro 10, onde indicam-se os 

pontos alcançados e a porcentagem por habilidades específicas. 

 

 Quadro 11 - Registros dos pontos alcançados pelo estudante 

 

TIPO DE  

INTELIGÊNCIA 

TOTAL DOS PONTOS 

Pontos PA - Pontos  

Alcançados 

% 

Porcentagem Mínimo Máximo  

 LINGUÍSTICO VERBAL 06 24   

 VISO ESPACIAL  06 24   

 LÓGICO MATEMÁTICO  06 24   

 HABILIDADE  GERAL 02 08   

Fonte: Machado, Vestena e Barby (2017) 

 

Para Machado, Vestena e Barby (2017, p.116), 

 

 o instrumento deve ser parte de uma etapa de identificação, complementada 
por outras formas de aquisição de informações, e o seu emprego necessita 
ser contextualizado, adaptado e validado de acordo com a realidade na qual 
for aplicado, considerando o referencial teórico subjacente, contribuindo de 
forma eficaz para o trabalho a ser desenvolvido pelo professor com seus 
alunos.  
 

Desta forma, promove-se a identificação, os atendimentos e as intervenções 

adequadas às necessidades dos estudantes com altas habilidades/superdotação, no 

contexto escolar (Machado, Vestena e Barby, 2017). 

Numa abordagem sociocultural, fundamentada por Mönks,  que introduz três 

novos fatores: família, escola e colegas (Modelo Sociocultural), à Teoria do Três Anéis 

de Renzulli: inteligência, criatividade e compromisso com tarefa (Modelo de 

Rendimento), Teoria das Múltiplas Inteligências e Teoria Triárquica de Sternberg 

(Modelo Cognitivo),  (LÓPEZ e GUTIÉRREZ, 2011), sugere-se a adaptação do 

Instrumento Psicopedagógico, de cunho psicométrico, de Machado, Vestena e Barby 

(2017), para aplicação à família, a fim de complementar as informações para 

identificar as altas habilidades/superdotação.  

Assim, as informações obtidas através do instrumento psicopedagógico 

pertinente ao contexto escolar para identificação, seriam validadas ou não pela família 

do estudante com altas habilidades/superdotação, conforme justifica Asperi (2007), 

 

o olhar diante das altas habilidades/superdotação não deve ser restrito à 
visão do aluno isolado de seus contextos de desenvolvimento. Deve, sim, 
focar todos os ambientes que influenciam no desenvolvimento do aluno, 
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principalmente, sua família, já que as altas habilidades/superdotação são 
consideradas um fenômeno que atinge todo o sistema familiar (p.31) 

 

 A autora salienta ainda que, é dentro da família, inclusive que os primeiros 

sinais de precocidades são demonstrados. Para atender melhor o estudante e sua 

família, há a necessidade de compreender como a família contribui para a emersão 

dos talentos do filho. Portanto, é preciso compreender primeiramente como ocorre a 

relação entre a bagagem biológica familiar e a bagagem proveniente das experiências 

vivenciadas nos contextos da sociedade e de uma cultura, bem como de todo o clima 

afetivo que permeia as interações sociais e que estarão atuantes na manifestação das 

altas habilidades/superdotação (ASPERI, 2007). 

 Cupertino (2008), aborda o papel da família afirmando que,   

 

podemos reiterar que definir se alguém tem altas habilidades ou não depende 
da compreensão de seus comportamentos, situados no contexto do qual 
provêm, e da análise cuidadosa e detalhada das configurações das 
capacidades que caracterizam cada pessoa (p.25). 
 

  

Para Cupertino (2008), em relação às altas habilidades/superdotação, a melhor 

escola é a que acolhe, que apresenta flexibilidade suficiente para atender às 

necessidades especiais, e que tem um bom diálogo com a família. 
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4 PROGRAMAS DE INTERVENÇAO NA ÁREA DE ALTAS 

HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO 

 

 

A identificação das altas habilidades/superdotação exige planejamento, 

observação e estrutura para que se produzam registros e coletas de dados, pois uma 

vez identificados, torna-se necessário encaminhá-los para um serviço de atendimento 

que promova as ações de que necessitam. Assim, escola deve apresentar propostas 

que atendam às suas particularidades, seja na classe comum ou em programas 

específicos de enriquecimento em salas de recursos aos estudantes com altas 

habilidades/superdotação (MEC, 2006). Neste sentido,  

 

é preciso proporcionar oportunidades adequadas aos indivíduos com 
necessidades educacionais especiais é entendida como o reconhecimento 
da existência de predominâncias e capacidades diferenciadas, bem como da 
importância de favorecermos condições para seu pleno desenvolvimento 
(SABATELLA, 2008, p.173).  

 

Para Lima e Moreira (2018), a política pública educacional brasileira abre 

possibilidades para a criação de programas, projetos e alternativas pedagógicas para 

atender a demanda das altas habilidades/superdotação, no entanto, “sem que haja a 

identificação destes alunos a demanda deixa de existir, o que descarta a evidencia de 

um programa de atendimento” (p.275). 

O Atendimento Educacional Especializado – AEE está legalmente amparo 

desde a Resolução CNE no 02/2001, confirmada na Resolução CNE no 04/2009 e 

reafirmada no Decreto no 7.611/2011, a qual compreende o conjunto de atividades, 

recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados institucional e continuamente, 

de forma suplementar à formação de estudantes com altas habilidades/superdotação 

(DELOU, 2014). 

De acordo com Gama (2013), um grande esforço necessário é a oferta de 

educação com qualidade para todos, embora tenha avançado de forma incipiente, 

 

a falta de educação geral de qualidade não pode atrasar o esforço de 
educação dos superdotados, pois o desenvolvimento destes impulsionará a 
melhora daquela (p.187) 
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Vale lembrar que as Diretrizes Nacionais da Educação Especial na Educação 

Básica (2001) determinam para o atendimento educacional aos estudantes com altas 

habilidades/superdotação, cumprir a legislação no que se refere: ao atendimento 

suplementar para aprofundar e/ou enriquecer o currículo; a aceleração/avanço, 

regulamentado pelos sistemas de ensino, permitindo, inclusive, a conclusão da 

Educação Básica em menor tempo; a inclusão no histórico escolar, as especificações  

e a inclusão no atendimentos educacional às altas habilidades/superdotação nos 

projetos pedagógicos e regimentos escolares, inclusive por meio de convênios com 

instituições de ensino superior e outros segmentos da comunidade. Nos programas 

destinados às altas habilidades/superdotação, três metodologias principais são 

normalmente utilizadas: aceleração, enriquecimento e grupos de habilidade 

(SABATELLA, 2008). 

No entanto, Pérez (2012, p.255), argumenta que quando o estudante 

apresentar os requisitos necessários para a aceleração, cada caso deve ser analisado 

individualmente, pois 

 

no nosso contexto, a aceleração não é um processo cuidadoso como deveria, 
[...] o aluno é avançado para o ano seguinte sem que haja aferição da sua 
maturidade emocional e social, considerando aspectos cognitivos e sem 
promover um acompanhamento desse aluno para verificar a sua adaptação 
à nova realidade que enfrenta.  

 

Sendo assim, a autora defende outra forma prevista na legislação que é a 

suplementação curricular, na forma de enriquecimento. É um atendimento que 

complementa e/ou suplementa a formação dos estudantes com “vistas à autonomia e 

independência na escola e fora dela” (Sabatella, 2008, p. 172), articulando-se ao longo 

de todo o processo de escolarização com a proposta pedagógica do ensino comum. 

Segundo Gama (2013), muito pode e deve ser feito na busca e no 

desenvolvimento das altas habilidades/superdotação,  

 

a procura sistemática de talentos em matemática, Ciências, Línguas, Música, 
Dança, Artes Plásticas, Teatro e Esportes devem ser um esforço de todas as 
autoridades educacionais e também um esforço de todos que almejam o 
avanço do pais do ponto de vista econômico, social e político (p. 187).  
 

 

A autora argumenta ainda que, todas as escolas, universidades e a sociedade 

civil em geral devem buscar, de forma rigorosa, dedicada e comprometida, o potencial 
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para um desenvolvimento acima da média, em qualquer área da produção humana. 

Para que a educação no Brasil passe a atender as necessidades educacionais, “é 

preciso que se pense a educação de forma mais flexível” (GAMA, 2013, p.187), com 

um currículo flexível que os estudantes aprendam aquilo que estão aptos a aprender, 

independente da série, idade, ritmo individual e formas de aprendizagem sejam 

variadas e especificas para cada caso, em locais e horários diferentes dos demais 

estudantes. 

Neste sentido, Sabatella (2008), justifica a importância de ofertar programas 

específicos para os estudantes com altas habilidades/superdotação visando suprir e 

complementar as necessidades apresentadas, abrindo espaço para o amplo 

desenvolvimento pessoal e oportunidades de desafios compatíveis com suas 

capacidades, 

 

a fundamentação de muitos programas educacionais deve-se basear na 
concepção de que por maiores que sejam as aptidões e talentos, caso não 
haja estímulo e práticas educacionais adequadas, os estudantes dificilmente 
atingirão um nível de excelência em suas realizações. É, portanto, no 
indivíduo que os alicerces e a organização de programas educacionais 
devem se basear (p.174).  
 

 

No Brasil, o enriquecimento extracurricular é uma das práticas pedagógicas 

desenvolvidas nas salas de recursos para altas habilidades/superdotação e pode ser 

desenvolvido em espaços dentro da escola ou em outra escola do estudante, em 

centros especializados de atendimento ou em espaços externos, como universidades, 

empresas, museus, entre outros (PÉREZ, 2012). 

A iniciativa de programas de atendimento educacional ao superdotado no 

Brasil, foram desenvolvidos pela professora Helena Antipoff, no Instituto Pestalozzi, 

no Rio de Janeiro, com um pequeno grupo de estudantes que envolviam a música, a 

literatura e o teatro. Posteriormente, ofertou um programa de atendimento do meio 

rural e na periferia urbana, em Minas Gerais (ALENCAR e FLEITH, 2001; ANDRES, 

2010; VIRGOLIM, 1997). 

Em pesquisa realizada por Marques e Almeida (2014), com objetivos de 

comparar a presença de programas de atendimento a pessoas com Altas 

Habilidades/Superdotação com relação aos estados do Brasil; levantar e localizar os 

programas de intervenção em Altas Habilidades/Superdotação em todo o território 

nacional através do CONBRASD (Conselho Brasileiro de Superdotação) e do MEC 
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(Ministério da Educação e Cultura) e comparar a disponibilidade de serviços de 

atendimento a pessoas com Altas Habilidades/Superdotação entre as regiões Norte, 

Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, observa-se que, 

 

uma vez realizado o levantamento de programas em funcionamento que 
atendem alunos com Altas Habilidades/Superdotação em todas as regiões do 
Brasil, foi possível visualizar as diferenças entre a presença de serviços nos 
diferentes Estados e Regiões. Todos os Estados apresentam serviços, ainda 
que em alguns estejam presentes apenas um serviço registrado nos sítios do 
MEC ou ConBraSD (p.6). 

 

 Dentre os resultados da pesquisa de Marque e Almeida (2014), apresentam-

se: 

a) Região Norte: todos os estados possuem Núcleos de Atividades de Altas 

Habilidades/Superdotação – NAAH/S, Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, 

Roraima e Tocantins, que possui também um Centro para o Desenvolvimento do 

Potencial e Talento – CEDET (ASPAT PALMAS), que é uma organização não 

governamental privada. 

b) Região Nordeste: todos os estados também possuem NAAH/S, Maranhão, Piauí, 

Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Bahia e Pernambuco, que 

conta também com a Associação de Pais e Amigos para Apoio ao Talento de 

Pernambuco – ASPAT-PE, uma ONG privada. 

c) Região Centro-Oeste:  possuem NAAHS, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e 

Mato Grosso do Sul. Em Goiás encontra-se o Programa Aprender a Pensar, uma 

organização privada. 

d) Região Sudeste: há NAAH/S, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São 

Paulo. No Espírito Santo encontra-se a Associação Brasileira para Altas 

Habilidades/Superdotação – ABAAHSD, uma ONG privada. Em Minas Gerais estão, 

a Associação Milton Campos para Assistência às Vocações dos Bem-Dotados – 

ADAV, a Associação de Pais e Amigos para Apoio ao Talento – ASPAT, que é 

responsável pelo Centro para o Desenvolvimento do Potencial e Talento – CEDET, as 

três organizações são ONGs privadas. O Rio de Janeiro conta com três outros 

programas encontrados além do NAAHS: O Programa de Atendimento aos Alunos 

com Altas Habilidades/Superdotados, organização pública federal; a Assessoria 

Cultural e Educacional no Resgate a Talentos Acadêmicos Ltda – ACERTA, que é 

uma organização privada, e o Instituto Rogério Sternberg, que é uma ONG privada. 
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Em São Paulo, há três opções de programas que atendem pessoas com altas 

habilidades/superdotação, além do NAAHS. A Associação Paulista para as Altas 

Habilidades/Superdotação – APAHSD, o Instituto Social Maria Telles – ISMART, 

ambos são ONGs privadas, e o programa privado, o Programa Objetivo de Incentivo 

ao Talento – POIT. 

e) Região Sul:  apresenta o maior número de programas entre os localizados. Todos 

os três estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, possuem NAAH/S. O 

Rio Grande do Sul, por sua vez, apresenta o Programa de Incentivo ao Talento da 

Universidade Federal de Santa Maria UFSM, instituição pública federal, a Associação 

Gaúcha de Apoio às Altas Habilidades/Superdotação – AGAAHSD, ONG privada, e 

uma organização pública municipal, a Sala de Integração e Recursos para alunos com 

Altas Habilidades/Superdotação, em Porto Alegre.  No Paraná encontram-se ainda 

outros cinco programas de atendimento: A Associação Maringaense de Apoio às Altas 

Habilidades/Superdotação, ONG privada, o Núcleo de Apoio à Pessoa com 

Necessidades Especiais – NAPNE, da Universidade Federal do Paraná – UFPR, um 

programa público federal, a Clínica de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica 

do Paraná – PUC/PR, entidade privada, o Departamento de Inclusão e Educação 

Especial da SEED/PR, entidade pública estadual e o Instituto para Otimização da 

Aprendizagem – INODAP, uma ONG privada.  

Em 2016, de acordo com o portal da Universidade Federal do Paraná, a UFPR 

e a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), lançaram o Núcleo de 

Estudos e Práticas em Altas Habilidades/ Superdotação (Nephas), um projeto pioneiro 

e inovador com o objetivo de promover a reflexão, a capacitação e a intervenção na 

área de altas habilidades e superdotação. Resultado de uma parceria entre as 

universidades, com apoio de profissionais da rede básica de ensino, o Nephas é o 

primeiro centro no Brasil dedicado a estudos nas áreas de altas habilidades e 

superdotação, onde havia uma lacuna em pesquisas e práticas efetivas para a área 

de superdotação no ensino superior. Diante disso, formou-se um grupo para 

aprofundar os estudos sobre linguagem, inteligência e criatividade, com foco no jovem 

adulto.  

O Programa de Evidências Globais de Altas Habilidades/Superdotação nas 

Universidades-PEGAHSUS, foi o propulsor para a construção de uma proposta 

inovadora voltada ao atendimento dos estudantes matriculados em duas instituições 

de ensino superior de Curitiba, Universidade Federal do Paraná e Pontifícia 
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Universidade Católica do Paraná, sendo respectivamente instituições pública e 

privada. Criado para desenvolver práticas afirmativas permeadas por reflexão, 

capacitação, estudos e pesquisas na área de altas habilidades/superdotação adota 

como base teórica a Teoria das Inteligências Múltiplas de Howard Gardner, a Teoria 

Triárquica de Inteligência de Robert Sternberg, a Teoria dos Três Anéis de Joseph 

Renzulli. O Programa prevê: a identificação, a avaliação e a intervenção, onde na 

etapa de identificação definiu-se cursos comuns entre as instituições, sendo estes 

indicadores das inteligências múltiplas. A partir da definição dos cursos procedeu-se 

a identificação dos estudantes por meio da indicação do professor, do questionário de 

autonomeação e nomeação pelos colegas, do inventário pedagógico, das provas 

cognitivas modulares e de testes formais de inteligência. Os resultados alcançados 

evidenciam a necessidade de uma rede apoio para as questões socioemocionais, a 

urgência na formação de professores e a criação de programas de atendimento nas 

universidades (HOLZ, RIECHI e MOREIRA, 2018). 

De acordo com o portal do INODAP (2018), o Instituto para Otimização da 

Aprendizagem é uma entidade jurídica, de direito privado, que tem como objetivos, 

princípios e finalidade apoiar e desenvolver ações e serviços para a defesa e elevação 

do ser humano nas áreas nas áreas da pesquisa, cultura, educação, ciência e sobre 

as questões da Educação Especial, com enfoque na superdotação.  Iniciou as 

atividades em 1992, com uma pesquisa em âmbito nacional e internacional que veio 

a dar suporte ao seu trabalho pioneiro na identificação e avaliação do potencial 

intelectual e orientação de famílias de indivíduos superdotados, com objetivo de 

sensibilizar a comunidade para o reconhecimento e a importância de uma educação 

adequada aos indivíduos de maior potencial, mostrando que as necessidades 

educacionais especiais devem ser satisfeitas para eles que possam desenvolver 

totalmente suas habilidades. Dentre as atividades, o instituto desenvolve o Grupo de 

Discussão Orientada para pais e familiares de superdotados – com objetivo de 

aumentar a consciência de que as crianças e jovens superdotados e suas famílias têm 

necessidades diferenciadas, quase sempre não observadas ou negligenciadas, 

ajudando a compreender suas características, o ritmo particular de aprendizagem, 

bem como as dificuldades de seguir a rotina das obrigações escolares. Propicia 

recursos para estimular e defender os direitos dos superdotados; Grupo de Discussão 

Orientada para crianças e jovens - proporciona aos jovens e crianças superdotadas, 

a oportunidade de frequentar um centro de pesquisa e referência em inteligência e 
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superdotação, para melhor entender os fundamentos e a importância dessa condição 

peculiar; e Grupo de Discussão Orientada para adultos -  permite ao superdotado 

identificar características de seu comportamento e escolhas, com a ajuda do 

conhecimento já obtido pelas avaliações realizadas e o mapeamento de suas 

dominâncias cerebrais, facilita o entendimento das diferenças, das frustrações e 

desacertos ocorridos na história de vida de cada um e possibilita a interação com 

outros indivíduos com inteligência superior, onde dividem experiências, compartilham 

dúvidas e alcançam maior compreensão de suas habilidades, criando assim, novos 

vínculos e construindo novas amizades. 

Outra forma de atendimento educacional especializado aos estudantes com 

altas habilidades/superdotação, na rede estadual de ensino do estado do Paraná, é o 

trabalho pedagógico especializado, na Sala de Recursos Multifuncional, que se se 

constituir um conjunto de procedimentos específicos, que tem por objetivo enriquecer 

a aprendizagem, oportunizando intervenção nas áreas das habilidades e interesses 

dos estudantes, com parcerias estabelecidas pela escola e outras 

instituições/organizações afins. As intervenções pedagógicas da Sala de Recursos 

são elaboradas a partir de um planejamento pedagógico de acordo com as 

características de cada estudante, sendo realizado por meio de projetos individual 

(projeto de interesse pessoal), em grupo (campos de interesses e habilidades 

semelhantes) e encontros gerais (para desenvolver uma gama de atividades abertas 

e semiestruturadas), oportunizando o desenvolvimento nos relacionamentos intra e 

interpessoais, priorizando o autoconhecimento e a socialização das pesquisas 

(PARANÁ, 2011). 

Dentre os programas de intervenção, o curso de formação continuada de 

educadores infantis, intitulado “Ação consciente e transformadora do Educador na 

identificação das Altas Habilidades”, realizado em 2016, a partir da articulação entre 

universidade, município e centros de educação infantil no município de Guarapuava, 

visou a Formação Continuada de Educadores Infantis por meio do ensino reflexivo 

dos aspectos gerais e específicos do desenvolvimento das crianças com Altas 

Habilidades/Superdotação, dando ênfase as variáveis bases epistemológicas das 

altas habilidades/superdotação e suas respectivas nomenclaturas, onde foi orientado 

o uso de um instrumento psicopedagógico para a identificação das características e 

talentos de crianças com 3 e 4 anos de idade aliado ao uso das novas tecnologias 

como recurso didático na formação de educadores (SANTOS, 2017). 
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Observa-se novamente, a importância do estado do Paraná no que tange ao 

atendimento às altas habilidades/superdotação, que apresenta de acordo com os 

dados do Censo escolar 2017, um total de 3.504 estudantes com altas 

habilidades/superdotação.  

Marque e Almeida (2014), destacam ainda que os totais de programas por 

região quantitativa não sejam tão diferentes, Norte (8); Nordeste (10); Centro-Oeste 

(5), Sudeste (14) e Sul (8), ao aplicar a proporcionalidade por estado, as médias são 

pouco maiores que 1 programa por Estado: Regiões Norte (1,14), Nordeste (1,11) e 

Centro-Oeste (1,25), na Região Sul há mais que duas vezes, 2,66 e a Região Sudeste 

apresenta mais de três vezes mais disponibilidade de programas, 3,5. Diante disto, 

 

os dados permitem perceber que há um déficit muito grande não apenas em 
relação ao atendimento da pessoa com Altas Habilidades/Superdotação 
(levando-se em conta que a Organização Mundial da Saúde prevê uma 
presença de 5% de pessoas com AHS na população), mas também há uma 
desproporção em Regiões diferentes (p.9). 

 

Vale ressaltar, que apesar da existência do NAAH/S em todos os estados, 

conforme citado por Marques e Almeida (2014), no contexto atual, o número é bem 

inferior ao dos anos criados em 2005, de acordo com Pérez (2018, p.324), que afirma 

os motivos, “por extinção, sucateamento ou falta de suporte das secretarias estaduais 

de educação, as quais estão subordinados e do próprio Ministério da Educação, que 

delega sem avaliar, supervisionar, controlar ou fiscalizar”. 

Segundo Gama (2013), a educação de qualidade em todas as escolas está 

longe no país, entretanto, exige-se que se lute por ela. Em relação às altas 

habilidades/superdotação várias providências precisam ser tomadas para que o país 

não continue perdendo” indivíduos extremamente capazes” (p.187), sem 

oportunidades à altura de seus potenciais e bem pouco produtivos.  

Para Virgolim (2010), com informações variadas sobre os interesses, aptidões 

e estilos de aprendizagem sobre cada estudante, torna-se necessário oferecer opções 

educacionais bem planejadas que levem ao adequado desenvolvimento das 

potencialidades. 
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5  REFLEXÕES E PERCEPÇÃO ANTI E PÓS PROGRAMAS DE INTERVENÇAO 

NA ÁREA DE ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO 

 

 Neste capítulo, apresentam-se alguns dados coletados sobre a formação dos 

27 professores de duas instituições de ensino da rede estadual do ensino. Além disso, 

demonstram-se informações que possam caracterizar o perfil dos professores em 

seus aspectos pessoais e profissionais, assim como a formação, conhecimentos e 

concepções sobre as altas habilidades/superdotação, anterior e posteriormente à 

realização do Curso de Formação de Professores: Altas Habilidades/superdotação: 

Mas isso aí existe?   

 

 

5.1 Os cenários da pesquisa e o perfil dos professores 

 

 

A investigação foi desenvolvida em três etapas: 1ª.etapa: entrevista semi-

estruturada, previamente agendada nas horas-atividades, visando conhecer os 

saberes dos professores sobre as altas habilidades/superdotação e levantamento de 

informações de caráter profissional (formação acadêmica, atuação profissional e o 

tempo de experiência). A 2ª etapa: Curso de Formação de Professores e a 3ª etapa: 

Aplicação de questionários, visando conhecer os saberes elaborados e construídos 

após o Curso de Formação de Professores: Altas Habilidades/superdotação: Mas isso 

aí Existe?. 

Com base na análise de dados, verifica-se que os 27 professores participante 

da pesquisa realizadas no colégio VD1, que oferta o Ensino Fundamental II e Médio 

e na escola VD2, que oferta o Ensino Fundamental II, ambas escolas do campo, 

situadas no município de Mangueirinha – Paraná, exercem atividades distintas, sendo 

dois gestores escolar, dois professores da Sala de Recursos Multifuncional – Tipo I, 

um pedagogo e 22 professores de disciplinas específicas.  

A denominação dos professores referem-se a nome das pedras preciosas24 

beneficiadas no município de Soledade – RS, o qual é a naturalidade da mestranda e 

de seus pais, as quais apresentam uma beleza singular; preservando a identidade dos 

                                                           
24 O nome das pedras preciosas foram retiradas do portal http://www.brazilplus.com.br/. 

http://www.brazilplus.com.br/
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investigados, conforme o quadro no 11. O quadro apresenta os participantes da 

pesquisa, identificação; tempo de docência, a atuação profissional, a área de 

formação acadêmica e a situação profissional, obtidas nas questões 1 e 2 e, nas 

entrevistas.  

 

Quadro nº 11. Caracterização dos professores  

Identificação Tempo 
de 

docência 
na 

educação  

Formação  
Acadêmica 

 

Atuação 
profissional 

Vínculo 
empregatício 
na SEED-PR 

ÁGATA 15 anos Letras – Português/ 

Espanhol 

Rede 

Estadual 

QPM 

AMAZONITA 40 anos Letras Português Rede 

estadual  

QPM 

AMBAR 22 anos  Pedagogia/ Artes 

Visuais 

Rede 

Estadual 

QPM 

AMETISTA 20 anos Ciências Biológicas Rede 

Estadual e 

Particular 

PSS 

ARAGONITA 15 anos Artes Visuais  Rede 

Estadual de 

Ensino  

PSS 

CIANITA 26 anos Pedagogia/ Geografia Rede 

Estadual e 

Municipal 

QPM 

CITRINO 23 anos Letras 

Português/Inglês  

Rede 

Estadual 

QPM 

DENDRITA 15 anos Administração de 

Empresas -  com 

Formação pedagógica 

em Matemática. 

Rede 

estadual 

QPM 

GRANADA 15 anos Ciências – habilitação 

em Química 

Rede 

estadual 

QPM 
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HEMATITA 12 anos Geografia Rede 

estadual 

QPM 

HOWLITA 11 anos Geografia Rede 

Estadual 

QPM 

IOLITA 42 anos  História Rede 

Estadual  

QPM 

JADE 12 anos  Ciências Biológicas Rede 

Estadual e 

Particular 

QPM 

JASPE 23 anos  Letras 

Português/Artes 

Visuais 

Rede 

Estadual e 

Municipal 

PSS 

MALAQUITA 21 anos Matemática Rede 

Estadual 

PSS 

OBSIDIANA 26 anos Matemática Rede 

Estadual  

QPM 

OLHO DE 

TIGRE 

16 anos Educação Física Rede 

Estadual  

QPM 

OPALA 5 anos  Matemática Rede 

Estadual 

PSS 

QUARTZO 7 anos Artes Visuais Rede 

Estadual e 

Projetos 

Sociais 

municipais 

QPM 

RIOLITA 23 anos Letras Português Rede 

Estadual 

QPM 

RODONITA 21 anos Educação Física Rede 

Estadual e 

Particular 

QPM 

RUTILO 30 anos História Rede 

Estadual 

QPM 
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SELENITA 12 anos Letras – 

Português/Inglês 

Rede 

Estadual 

QPM 

TURQUESA 18 anos Letras Português Rede 

Estadual 

QPM 

BRONZITA 21 anos Letras – 

Português/Inglês 

Rede 

Estadual 

PSS 

TURMALINA 12 anos Pedagogia Rede 

Estadual 

QPM 

CRISTAL  10 anos Ciências Biológicas Rede 

Estadual 

QPM 

Fonte: autoria Própria (2018) 

  

Com a análise dos dados coletados através das entrevistas, observa-se que o 

gênero predominante dos participantes é o feminino, perfazendo 85% e 15% é 

masculino, caracterizando a predominância feminina no contexto escolar, assim como 

na educação básica, “ao acesso à formação em nível superior sobre o grande 

contingente de mulheres (dada a predominância do sexo feminino entre docentes)”, 

como afirma Gatti, Barreto e André (2011). 

 Constata-se que 96% dos professores tem a formação inicial, em nível superior 

(graduação/licenciatura) e apenas 4% curso superior em bacharelado, entretanto, com 

formação pedagógica em matemática, Professora Dendrita. Desta forma, percebe-se 

o cumprimento da legislação do PNE (2014), meta 15: “assegurar que todos os 

profissionais do magistério da Educação Básica possuam formação específica de 

nível superior, obtida em curso de licenciatura”; e o que estabelece o Artigo 11, inciso 

V, da Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica, “cursos 

de formação pedagógica para graduados não licenciados” (BRASIL, 2016).  Pode-se 

observar que os professores Ambar, Jaspe e Cianita, possuem duas 

graduações/licenciaturas, concluídas em diferentes períodos. Quanto ao ano de 

conclusão dos cursos de graduação, constitui-se em os anos de 1990 a 2012. 

Com relação à formação continuada em pós-graduação: 4% em nível Stricto 

Sensu -Mestrado em Educação (não convalidado no Brasil); 92% em nível Latu 

Sensu, em diversas áreas educacionais e 4% não tem pós-graduação em nenhum 

nível. Destaca-se que as professoras Dendrita, Riolita e Amazonita, concluíram o 
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Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE), embora sendo “uma política de 

estado para a formação continuada dos professores da Rede Pública Estadual de 

Ensino do Paraná” (PARANÁ, 2014, p.2), não está sendo cumprida pela SEED-PR, 

pela descontinuidade do programa por dois anos consecutivos. 

 O tempo de docência na educação é entre 05 a 42 anos de experiência na 

educação básica. Quando a atuação profissional, observa-se que 22% dos 

professores atuam em mais de uma rede de ensino, além da estadual: Professoras 

Jade, Ametista e Rodonita – rede particular; Professoras Jaspe e Cianita – rede 

municipal e o Professor Quartzo – projetos sociais. Ressalta-se que a Professora 

Amazonita, Professora Jaspe e o Professor Opala, ministram aulas em ambas 

instituições de ensino: Colégio VD1 e Escola VD2. 

Embora o Plano Estadual de Educação do Paraná (2015), estabeleça como 

meta a realização de concurso público para os profissionais da educação, percebe-se 

que ainda não há efetivação da meta, pois 26% dos professores possuem contratos 

temporários e 74% são efetivos concursados. Entretanto, como afirma Tardif (2005), 

apesar as diferenças entre professores que possuem estabilidade no empregam e 

contratados, ambos partilham de convicções importantes à natureza da aprendizagem 

da profissão, pois todos indistintamente participam das formações continuadas 

ofertadas pela SEED-PR, por considera-la que deva se efetivar por meio de projeto 

formativo que tenha por eixo a reflexão crítica sobre as práticas e o exercício 

profissional e a construção identitária do profissional do magistério (DOURADO, 

2015). 

 

 

5.2. Altas habilidades/superdotação: concepções iniciais 

 

 

A respeito das características, percepções, conhecimentos e 

desconhecimentos sobre as altas habilidades/superdotação dos professores que 

atuam no ensino fundamental II, evidenciaram-se a continuidade de lacunas históricas 

na identificação e no atendimento a esses estudantes. 

No contexto escolar brasileiro muitos são os estudantes com altas 

habilidades/superdotação e que não são percebidos pelos professores, por 



 
 

155 
 

desconhecer a temática ou as características apresentadas pelos estudantes. 

(PÉREZ,2012; SABATELLA, 2008). 

Evidencia-se isso, na fala dos professores, na questão: Em sua formação 

inicial (graduação), você já estudou sobre altas habilidades/superdotação? 

Caso sua resposta seja afirmativa, como/de que forma foi contemplada? 

Nunca, nem quando eu fiz o adicional para trabalhar na APAE. Como eu 
trabalha na APAE era só voltado à Educação Especial, mas não em altas 
habilidades (CITRINO, 2018). 
 
Não especificamente, porque como eu fiz administração de empresas não era 
dimensionado para isso... depois a formação pedagógica trabalhava mais a 
parte didática e a teórica que eu não tive especificamente para a sala de aula. 
Em nenhum momento eu lembro de ter trabalhado sobre as altas 
habilidades/superdotação. (DENDRITA, 2018). 
 
Não estudei sobre altas habilidades/superdotação. (AMAZONITA, 2018) 
 
Não, lá atrás, não. Nesse tempo da faculdade, não. (AMETISTA, 2018) 
 
Não se via falar nisso nessa época. Nada a esse respeito, pelo menos na 
minha área (MALAQUITA, 2018) 
 
Não, não tinha esse termo (RIOLITA, 2018) 
 
Não, nenhuma das faculdades. (JASPE, 2018). 
 

 Entre os 27 professores, 78% dos entrevistados afirmaram não ter estudados 

sobre as altas habilidades/superdotação nos cursos de graduação. Pode-se observar 

pelas falas dos professores que embora já se falasse em educação inclusiva, não 

eram abordadas nos cursos de licenciatura dentre os concluintes anteriores aos anos 

de 2000 e nem na formação pedagógica à professora Dendrita, formada em 

Administração de Empresas. Por outro lado, dentre os 22% que afirmaram estudar a 

temática, observa-se que são professores que concluíram a graduação após o ano de 

2002, como descrevem os professores: 

 
Alguma coisa muito rápida eu lembro de ter comentado, mas nada muito a 
fundo. (OLHO DE TIGRE, 2018). 
 
Sim, estudamos, fizemos práticas inclusive. A experiência foi a forma de 
trabalhar, como ser trabalhado o aluno em si, usando prática e teoria também... 
eu achei interessante, não só mostra que a gente também pode aprender mais 
com o aluno que tem altas habilidades (ARAGONITA, 2018). 
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Nós estudamos uma disciplina no nosso curso que falou sobre isso, mas mais 
voltado para os tipos de inteligências para as múltiplas inteligências (OPALA, 
2018) 
 
Sim, muito pouco, mas eu lembro que foi tocado no assunto, digamos assim, 
não era o foco geral daquela disciplina, mas foi abordado.... Foram aulas... 
(QUARTO, 2018) 
 
 

 Ao analisar as respostas dos participantes verificou-se que as altas 

habilidades/superdotação foram abordadas de forma superficial, em conteúdos 

estáticos e sem a devida importância, não houve uma formação adequada, 

reafirmando os achados de Freitas e Rech (2015, p. 3),  

 

muitos professores de classe comum não tiveram, em sua formação 
acadêmica, disciplinas que abordassem os comportamentos que os alunos 
com AH/SD apresentam, os processos de identificação e as formas de 
Atendimento Educacional Especializado (AEE) a que esses alunos têm 
direito. 

  

 Contudo, observa-se a formação acadêmica deficitária, ao indagar aos 

professores: Quais disciplinas, durante sua formação (graduação / a 

especialização) que você estudou contemplaram sobre as altas 

habilidades/superdotação? Caso sua resposta seja afirmativa, como/de que 

forma foi contemplada? 

 

Teatro, lembro perfeitamente que a gente fazia e o professor trabalhava muito 
isso. As práticas que a gente tinha, em escultura, pintura, que demonstravam 
inclusive em forma de cores. (ARAGONITA, 2018) 
 
Numa pós-graduação eu vi algo, em Educação Especial, em um conteúdo 
específico, forma feitas leituras do que era o conceito, de algumas situações 
em sala de aula e feito trabalhos em grupo. (RIOLITA) 
 
Era uma, mas eu não lembro qual era, eu acho que provavelmente esse 
conteúdo estava ligado às múltiplas inteligências, foi meio casado. Era um 
conteúdo específico. (OLHO DE TIGRE, 2018) 
 
Sim, na pós-graduação de Psicopedagogia. (CIANITA,2018) 
 
Eu fiz uma pós de Educação Inclusiva que tinha também alguma coisa, 
conteúdo dentro das disciplinas. (JADE, 2018) 
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Foi a professora de didática geral que falava sobre as habilidades para uma 
determinada coisa, ela falava que alguém tem uma habilidade para um tipo de 
atividade música ou esporte, outro é para a escrita e outro para as exatas...  
Não diretamente (OPALA, 2018) 
 
Sim, didática, muito pouco, mas eu lembro que foi tocado no assunto, digamos 
assim, não era o foco geral daquela disciplina, mas foi abordado... (QUARTZO, 
2018) 
 
Estudei um pouquinho sobre altas habilidades quando eu fiz a pós, em 
Psicopedagogia, em 2008 (OBSIDIANA, 2018) 
 
Tenho pós-graduação em Educação Especial voltada para o conhecimento de 
Libras, e em alguns conteúdos foram contempladas as altas habilidades. 
(SELENITA, 2018). 

 

 Nota-se que as altas habilidades/superdotação não fazem parte da grade 

curricular dos cursos de licenciatura dos professores. Embora a Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva esteja vigente desde 2008, 

e haja uma acrescente demanda de estudantes com altas habilidades/superdotação 

(INEP, 2017), percebe-se nas falas dos professores que foram abordados somente 

na disciplina de Didática e em Teatro na graduação; em disciplinas na pós-graduação 

na área da Educação Especial e Psicopedagogia.  Tal paradoxo, é afirmado por Fleith 

(2010, p. 84),   

 

no Brasil, praticamente não existem cursos de nível superior, tanto ao nível 
de mestrado ou doutoramento, específicos na área de sobredotação. 
Pouquíssimas instituições oferecem cursos de especialização sobre a 
educação do aluno sobredotado. 

 

 Partindo desse pressuposto, os professores saem das instituições de ensino 

superior, formados em cursos de licenciaturas, com lacunas na formação acadêmica, 

pois não basta o professor ser conhecedor dos conteúdos de sua disciplina ou área 

de atuação. É preciso estudar e ampliar os conhecimentos sobre o desenvolvimento 

humano para reconhecer os comportamentos e identificar em seus estudantes os que 

apresentam necessidades específicas de aprendizagem e, dentre eles, os com altas 

habilidades superdotação (LIMA e MOREIRA, 2018).  

Quando questionados sobre a formação continuada na área das altas 

habilidades superdotação: Durante sua trajetória profissional, teve alguma 

formação continuada sobre altas habilidades/superdotação?, 82% dos 
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professores alegaram não ter sido oportunizada nenhuma formação no contexto 

escolar: 

Especificamente, não. Sobre altas habilidades/superdotação certeza que não. 
(GRANADA, 2018) 
 
Formação, não, acredito que não. Eu não lembro do estado fornecer isso ou de 
vim do estado pronto (QUARTZO, 2018) 
 
Não, na verdade eu que busquei cursos aleatórios, não que nós tivemos uma 
formação ou ofertada pelo estado sobre isso. (AMBAR, 2018) 
 
Não. Se tive não sei... (HOWLITA, 2018) 

 

 Entretanto, dentre os professores que afirmaram ter estudado sobre as altas 

habilidades/superdotação na formação continuada, alegaram que obtiveram o 

conhecimento fora do contexto escolar, justificando:  

 

Eu fiz uma pós de Educação Inclusiva que tinha também alguma coisa, 
conteúdo dentro das disciplinas (JADE, 2018) 
 
Quando eu trabalhava na APAE, na educação especial, eu já fiz curso de altas 
habilidades, cursos de 8 ou 16 horas (RODONITA, 2018) 
 
Comentado também, mas nada assim que te prepare.  Eu não sei trabalhar, eu 
não sei como identificar (...) Informação, mas nada que prepare a ponto de 
repente, até a gente deixe passar algum aluno... falhe por não saber 
(TURQUESA, 2018). 
 

Observa-se há um desconhecimento da temática, as ações formativas são 

estagnadas, ao ponto de os professores expressar total desconhecimento, como 

afirma a professora Turquesa. 

Desta forma, evidencia-se o descumprimento do Plano Estadual de Educação, 

Meta 4, estratégia 4.7 – de proporcionar a formação continuada de professores da 

Educação Básica, instrumentalizando-os para o desenvolvimento de práticas 

pedagógicas específicas para atender às necessidades educacionais especiais de 

estudantes com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação (PARANÁ, 2015), por parte da SEED-PR.  Para Camacho 

(2016), a formação de professores é um dos pilares básicos no ensino dos estudantes 

com altas habilidades/superdotação. Diante disso, a formação de professores, inicial 

ou continuada, é um dos fatores decisivos para que o professor de classe comum 
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saiba reconhecer as necessidades educacionais que os estudantes com altas 

habilidades/superdotação apresentam (FREITAS e RECH, 2015). 

Ao serem indagados sobre: Quando/onde tiveram conhecimento sobre as 

altas habilidades/superdotação?, obteve-se dos professores uma diversidade de 

formas e ambientes, categorizados no quadro 12:  

 

Quadro 12- Quando/onde conheceram sobre as altas habilidades/superdotação  

 

 

 

 

 

Formação 

profissional 

Em 2012/2013, não vou ter precisão na data, na pós-graduação que 
eu fiz (RIOLITA, 2018) 
 
Alguma coisa foi falada na formação continuada, eu ouvi falar mas não 
um curso, eu nunca fiz... Eu ouvi falar alguma coisa (AMAZONITA, 
2018) 
 
Na própria APAE, a gente tinha curso sobre isso, mas não tinha o 
aluno, a gente tinha curso. (RODONITA, 2018) 
 
Professores que como você estavam fazendo algum trabalho relativo 
ao assunto ou que estavam na especialização que tratava do assunto, 
comentavam alguma coisa a respeito, quando pintava uma 
necessidade mesmo de comentar sobre o assunto eram os momentos 
que a gente ouvia, mas nada com propriedade da informação, 
específico. (OLHO DE TIGRE, 2018) 
 
 
Lá em Honório Serpa, nós tivemos essa capacitação. (RUTILO, 2018) 
 
Na verdade, através de alunos com dificuldade de aprendizagem, a 
gente acaba lendo e conhecendo o assunto através de leitura, mais 
por conta e algum embasamento através da especialização. 
(TURMALINA, 2018) 
 
Foi a partir da faculdade, que entrou a partir da disciplina de didática 
que querendo ou não foi conceituado um pouco o que era e como que 
era, a partir dali. (QUARTZO, 2018) 
 
Durante o curso de pós-graduação. (SELENITA, 2018) 
 
Na Pós-graduação. (CIANITA, 2018) 
 

Ambiente 

familiar 

Eu tive contato com isso quando a minha falecida esposa fez o TCC 

dela que foi sobre altas habilidades/superdotação e ela aplicou o 

projeto no colégio em que uma professora da faculdade era diretora, 

tinha os alunos com altas habilidades, numa cidade vizinha. (OPALA, 

2018) 
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Eu comecei com o meu primo, porque a gente achava que ele tinha 
um transtorno, mas é um transtorno que ele tem, só que o psiquiatra 
deu um laudo falando que o que ele tem são altas habilidades na área 
de exatas. A partir daí que eu passei a ter conhecimento e conviver 
com uma pessoa dita com altas habilidades (DENDRITA, 2018) 
 
Na verdade, há pouco tempo, com o meu filho, porque eu imagina altas 
habilidades outra coisa, eu associava altas habilidades com gênio, 
altas habilidades é só que sabe tudo, mas é errado. (CITRINO, 2018) 
 

Atuação 

profissional  

A partir do momento que eu comecei a trabalhar, que eu conheci 
mesmo da forma que os professores falavam para a gente. 
(ARAGONITA, 2018) 

 
Enquanto pedagoga acompanhando os alunos que tinha indícios e 
indicativos, conforme o que eles apresentaram na escola. Eu 
acompanhei alguns alunos que tinham esses indicativos e no nosso 
dia-a-dia e a partir do momento que busquei curso para saber sobre 
(AMBAR, 2018) 

 
Como eu trabalho Biologia tem no terceiro ano (E.M) trata sobre 
síndromes e sobre as altas habilidades, é um conteúdo que 
geralmente, eu procuro abranger mais, porque traz bem poucas 
informações, mas tem muitos artigos que é muito bom de trabalhar 
com eles, porque o terceiro ano já tem maturidade para entender. 
(JADE, 2018) 

 
Na escola mesmo, quando o assunto entrou na educação, não sei se 
de repente começaram a perceber essas crianças com capacidades 
que poderia aproveitar de alguma maneira e trabalhar de forma 
diferenciada. Foi mesmo aqui na escola, durante o período de 
trabalho. (AMETISTA, 2018) 

 
Na verdade, a primeira vez que veio o assunto na escola foi quando 
foi feito uma reclassificação de um aluno do nono ano, a mãe trouxe o 
laudo da psicóloga falando sobre isso. (HEMATITA, 2018) 

 
Há uns dois anos atrás aqui na própria escola (VD1), aonde 
conversamos algumas vezes e surgiu esse assunto. (MALAQUITA, 
2018) 

 
Hoje, hoje que eu vi que eu tenho um aluno superdotado e até então 
não sabia. Eu trabalhei normal, como trabalho com qualquer outro 
aluno (JASPE, 2018). 
 
Na troca de conversa entre colegas e na sala de aula a gente vê 
quando acontece casos de ter um aluno que tem altas 
habilidades/superdotação, então a gente está sempre conversando. 
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Na escola tanto é que na CL, nós tínhamos um aluno com altas 
habilidades/superdotação, com diagnóstico e foi reclassificado para do 
sexto para o sétimo. (OBSIDIANA, 2018) 
 
Mas no caso da aceleração de turma que comenta alguma coisa, mas 
não tive nada específico sobre isso. (GRANADA, 2018) 
 
Eu ouvi falar a poucos anos com a professora da Sala de Recursos 
Multifuncional nesta escola (VD2), não que nas outras escolas não 
tinham, nunca tomei ciência. (HOWLITA, 2018) 
 
A fundo faz uns dois anos na cidade vizinha de Coronel Vivida que eu 
trabalhava lá, e ali que eu tive contato com os alunos que 
frequentavam a sala de altas habilidades. Eles eram meus alunos do 
CELEM Espanhol e também falaram que iam na sala de altas 
habilidades. (ÁGATA, 2018) 
 
Na escola. (CRISTAL, 2018) 
 
Nas escolas, geralmente é falado sobre isso, sobre alunos que vem 
com essas habilidades, altas habilidades. (BRONZITA, 2018)  
 

Meios 

midiáticos  

Através de informações, até mesmo através de mídias, mas nada 
específico para área, eu não tenho muita informação a ponto de saber 
identificar. (TURQUESA, 2018) 

 
Só ouvindo falar, as pessoas falarem ou pela TV ou coisa assim. 
(IOLITA, 2018) 

 
Fonte: autoria própria (2018) 

 

Para os 33% que compõem a formação profissional, o conhecimento foi 

advindo de estudo na graduação, pós-graduação e da formação continuada. 

Destacando-se a fala do professor Olho de Tigre, que ressaltou o trabalho da 

pesquisadora no conhecimento das altas habilidades/superdotação, admitindo-se a 

necessidade de formação do professor, “que precisa estar preparado para atender as 

especificidades de seus alunos, também aqueles que apresentam altas 

habilidades/superdotação (AH/SD), pois necessitam de um ensino que possa suprir 

as suas necessidades especiais quanto ao desenvolvimento social, afetivo e 

cognitivo”. (PISKE e STOLTZ, 2018, p. 199) 

O ambiente familiar, compõem 11% dos entrevistados, aos quais obtiveram 

conhecimento com membros da família, através de estudos, como o professor Opala 

ou pela identificação de altas habilidades/superdotação no primo, pela professora 
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Dendrita e com o filho pela Professora Citrino. Outra forma de conhecimento das altas 

habilidades/superdotação indicada por 4% dos professores, são as advindas dos 

meios midiáticos, como descritos pelas professoras Iolita e Turquesa. 

Para 49% dos professores entrevistados, o conhecimento sobre as altas 

habilidades/superdotação deu-se no contexto escolar, na atuação profissional, 

através da atuação com estudantes identificados, na observação da prática 

pedagógica, em conteúdo específico ministrado a estudantes do Ensino Médio e 

quando houve o processo de aceleração de estudos em estudantes com altas 

habilidades/superdotação.  Vale ressaltar a fala da Professora Jaspe, ao ser 

entrevistada e apresentar certo espanto em saber que um dos seus estudantes é 

identificado com altas habilidades/superdotação, e a preocupação por tratá-lo como 

os demais estudantes “Eu trabalhei normal, como trabalho com qualquer outro aluno”, 

sem que houvesse uma adaptação curricular e/ou enriquecimento curricular.   

A fala da professora Jaspe, afirma a invisibilidade desses estudantes no 

sistema educacional (PÉREZ, 2004;2008), em consonância com Rech e Negrini 

(2019) sobre a importância da formação de professor na educação  inclusiva, 

 

debater acerca desse tema reside no fato de que muitos professores da 
educação regular de ensino não contemplam em suas práticas inclusivas 
ações para suplementar o ensino dos alunos com AH/SD, pois, em muitos 
casos, desconhecem que estes alunos apresentam necessidades 
educacionais especiais e, por isso, os mesmos encontram-se à margem dos 
processos de inclusão ( p. 487),  

 

Concordando que as altas habilidades/superdotação não são recentes no 

contexto socioeducacional e os avanços legais (legislação e políticas públicas) sejam 

perceptíveis, seu conhecimento e o reconhecimento ainda requer aprofundamento, 

estudos, pesquisas e ações, a fim de superar o “abismo entre o que se diz que se 

deve fazer e o que se faz” (Pérez, 2018, p. 330).  

Como já descritos nos capítulos anteriores, as altas habilidades/superdotação 

são um fenômeno multidimensional, no qual o conceito de superdotação é 

influenciado pelo contexto histórico e cultural, variando de cultura para cultura e em 

função do momento histórico e social. Tal argumento, caracteriza-se nas falas dos 

professores quando perguntados: Qual é o seu conceito de altas 

habilidades/superdotação?  
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Facilidade maior em aprender em relação aos demais, em determinadas áreas. 
(CRISTAL, 2018) 
 
Que eu entendo é aquele aluno que tem facilidade na aprendizagem, que ele a 
ter domínio mais rápido na aprendizagem. (BRONZITA, 2018) 
 
Reconhecer no aluno um desenvolvimento mais avançado em uma 
determinada área do conhecimento. (CIANITA, 2018) 
 
Segundo que a gente sabe que no caso é uma pessoa superdotada,  então 
quer dizer que ela tem facilidade para expor, para desenvolver, para criar, 
montar... (OBSIDIANA, 2018)  
 
Vou falar no geral, eu acho que é o aluno que se sobressai da média, todos são 
alunos, todos têm conhecimento, mas tem sempre aquele que se sobressai. 
Com foco específico, acredito que mesmo tendo essa alta habilidade acho que 
não engloba tudo, eu acho que você direciona para alguma coisa que você 
goste, acho que se direciona mais para isso. (OPALA, 2018) 
 
São esses alunos que já são... ele tem um conhecimento a mais que a turma. 
(RUTILO, 2018) 

O aluno que ele sabe além, como já está dizendo o nome altas habilidades, ele 
tem outras habilidades.  (RODONITA, 2018) 

É uma facilidade de desenvolver alguma coisa de uma forma muito mais rápida 
e muito mais evoluída que se destaca de outras... não é toda a criança que tem 
isso, não poucas. (AMETISTA, 2018) 

 

Pode-se observar mediante a conceituação, que vários professores 

compreendem as altas habilidades/superdotação com foco na inteligência, abordando 

a concepção da Teoria das Múltiplas Inteligências, de Gardner, abrangendo um 

conjunto de várias inteligências.  

 

Eu acredito que altas habilidades é aquele aluno que no caso que tenha um 
domínio além do esperado em sala de aula, que ele tem um destaque em 
alguma área: arte, música, raciocínio lógico, que se destaque em alguma área 
não em todas... (RIOLITA, 2018) 
 
É um pouco complicado você analisar porque se você levar em conta as 
múltiplas inteligências muita gente tem altas habilidades, só que em 
determinado ramo, não naquele que a gente quer. Então, eu acredito que hoje 
o meu entendimento que olham o aluno quando ele começa a se destacar 
demais, quando ele começa a sobrar demais, consideram este com altas 
habilidades, mas eu acredito que de uma forma geral tem outras habilidades 
que não seja, partindo do princípio que todos os nossos alunos são 
sinestésicos, então, você não poderia julgar por apenas o fator estudo teórico. 



 
 

164 
 

Eu acredito que altas habilidades deveriam contemplar outras coisas também. 
(OLHO DE TIGRE, 2018) 
 
Para mim está relacionado com as múltiplas inteligências, tem aluno que a 
gente observa que ele tem um potencial com o teu auxílio ou sem o teu auxílio 
de aprender, aí entra na questão de um potencial que é próprio dele naquela 
área. Eu percebo muitas vezes que um aluno, em algumas áreas do 
conhecimento, caracteriza ele como ótimo, enquanto na minha área ele não é, 
ou vice-versa, na minha área é ótimo, mas em outras áreas os professores 
reclamam que não rende. Eu vejo muitas vezes, eu não vi nenhum aluno dentro 
dessa classificação que tivesse altas habilidades em tudo, em todas as 
disciplinas.  O meu conceito está mais relacionado com as múltiplas 
inteligências. (HEMATITA, 2018) 

 

 Percebe-se que mesmo diante tantos conceitos diferentes apresentados pelos 

professores, há a abrangência conceitual da multidimensionalidade e modularidade 

não se restringindo apenas a área cognitiva. Desta forma, permite a compreensão que 

as altas habilidades/superdotação podem acontecer em quaisquer das inteligências 

ou áreas de inteligência (PÉREZ, 2013). 

 Entretanto, a resposta da professora Jaspe, chama atenção: “Meu conceito... 

até então nenhum, eu nem sei... não tenho nem noção do que se trata. Então, sem 

formação e sem conhecimento, não tem nem o que dizer”.  Embora a professora tenha 

duas licenciaturas, concluídas nos anos de 2002 e 2011, há um total desconhecimento 

das altas habilidades/superdotação como área da educação inclusiva. Tal fato é 

preocupante, pois novamente reitera a necessidade de efetiva formação continuada 

dos professores, a fim de superar as lacunas existentes no contexto educacional, para 

suprimir a invisibilidade da superdotação “para os profissionais que deles deveriam 

estar cuidando” (BRERO e CUPERTINO, 2018, p, 70). 

Na questão: Quais são as características que você considera serem 

apresentadas por estudantes com altas habilidades/superdotação? Os 

professores expressaram seus entendimentos alegando:  

 

Que na área que se destaca eles não têm dificuldade em aprender, é muito fácil 
entender o que está sendo explicado, eles têm uma liderança, às vezes mais 
para o outro lado, não só para o bem, mas eles são geralmente, não 
necessariamente.  Eles são mais rápidos para fazer as coisas, muito mais 
rápidos (CITRINO, 2018) 
 
Alunos que apresentam facilidade em algumas áreas ou uma determinada 
área, facilidade de resolver problemas, senso de liderança, que eles 
apresentam um alto potencial de criação e produção (AMBAR, 2018) 
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Eles têm um conhecimento a mais. (RUTILO, 2018) 
 
Pega com facilidade, nem sempre ele registra, mas só com a parte da oralidade 
ou visualizar algo assim, geralmente ele é um líder em algum momento da sala, 
no sentido assim. (RIOLITA, 2018) 
 
Seria esse potencial, a partir do momento que ele tem conhecimento que ele 
recebe a informação ele já tem essa informação "intronizada" nele, sem 
precisar você ficar retomando, fixando... Um simples bate-papo, muitas vezes 
já é suficiente para ele entender o processo. (HEMATITA, 2018) 
 
Facilidade no entendimento quando você está explicando alguma coisa, aquele 
que pega rapidinho, que se concentra... (GRANADA, 2018) 

 
O desenvolvimento mais avançado em uma determinada área. (CIANITA, 
2018). 
 
Estudantes com superdotação apresentam mais interesse pelo conhecimento 
do que os demais alunos e se destacam em sala de aula. (SELENITA, 2018) 
 
Os professores acima, descrevem as características típicas, intelectuais e 

escolares dos estudantes com altas habilidades/superdotação, muito frequentes na 

superdotação escolar, descrita por Renzulli. Percebe-se que há um entendimento, 

embora fragmentado das características das altas habilidades/superdotação, 

entretanto, é importante ter-se uma "visão holística" da criança ou adolescente 

(MÖNKS, 2003). 

Observa-se que os professores apresentaram características da superdotação 

produtivo-criativo que enfatiza aplicação da informação (conteúdo) e processos de 

pensamento de forma integrada, indutiva, e orientada para os problemas reais: 

 

São crianças mais atentas, participativas, pelo menos na área que elas se 
destacam, perguntam, querem aprender, vem trazendo coisas diferentes, sinal 
que leram e estão buscando, estão na internet... sinal que estão buscando, eles 
vêm com uma base que você pensa “nossa”... (AMETISTA, 2018) 
 
Tem facilidade, aprende mais rápido, imaginativo, criativo, está sempre bem 
informado, ele sempre pensa de uma maneira da forma dele, independente 
para fazer algumas coisas, esperto, tem habilidades na dança, desenhos, 
artes... em várias áreas. (BRONZITA) 

 
O raciocínio lógico, quando o professor está falando ele já dá a resposta na 
hora, de repente, não espera nem professor terminar e já dá a resposta, ele já 
consegue fazer o resultado sem precisar de cálculo e nada, faz o cálculo 
mentalmente. (MALAQUITA, 2018) 
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Pode ser inquieto, meio que é hiperativo para algumas coisas, principalmente 
naquilo que ele consegue fazer com muita facilidade e talvez ainda sobra tempo 
para muitas coisas. Um aluno em uma área que ele tenha bastante facilidade 
ele chega a se tornar hiperativo, ele faz muito mais rápido que os outros e se 
você não ocupar o tempo dele ele fica com aquele tempo...  Talvez não seja 
uma questão de indisciplina, mas do próprio comportamento, por aquilo que ele 
sente por aquilo que eles conseguem fazer.  Em matemática já tive alunos que 
se sobressaem e muito em relação aos outros, que eles caminham na frente 
da gente. No início do ano passado tinha um aluno no interior de uma cidade 
vizinha,  em matemática, ele participava demais, se deixasse ele tomava conta 
da aula de tanto que ele falava e ele falava com convicção, quando você ia falar 
de um assunto ele sabia ele já tinha estudado em uma cidade vizinha,  em 
escola de tempo integral onde tinham projetos  e em química, física e 
matemática ele ia muito bem e participava bastante (OPALA, 2018) 
 
 
Outro aspecto destacado pelos professores, são referentes aos assincronismos 

que representam carências de sincronização nos ritmos de desenvolvimento 

intelectual, afetivo e motor, que pode ser de nível interno ou externo, como relatados 

pela professora Turmalina e pelas professoras que tem familiares com altas 

habilidades/superdotação Dendrita (primo) e Citrino (filho): 

 
 
Eu acredito que as crianças, as pessoas com altas habilidades, se destacam... 
muitas vezes o contexto da sala de aula um aluno não atrai o aluno, porque 
eles sabem além daquilo e ele não acompanha a turma e a turma não 
acompanha ele, de repente as atividades não atraem, se destaca, na 
comunicação outros em jogos ou outras atividades, depende, muitos são 
confundidos por ser disléxicos, por ter déficit de atenção e na verdade pode 
estar dentro deste contexto. (TURMALINA, 2018)  
 
 
Os superdotados, como é o caso do familiar, que agora eu conheço, eles são 
classificados como “esquizofrênico”, porque a gente pensou que o familiar era 
esquizofrênico, depressivo e não é esse o caso.  (...).  Tem muito erro de 
diagnóstico, porque você começa a ver, você acha que a pessoa “tá fora da 
casinha”, que não é normal, que não é normal não consegui se socializar, que 
não é normal ficar horas no intervalo batendo em cima do relógio, sem erguer 
os olhos para as pessoas. Então o que você pensa de uma pessoa assim? Que 
tem um problema psiquiátrico... (...) Todos os exames que foram feitos nele, 
nenhum comprovou que ele tivesse alguma dessas doenças, uma outra 
síndrome... mas o que que aconteceu, olha só, a pessoa viveu uma vida isolada 
do mundo, uma vida inteira em que as pessoas julgaram que era portador de 
alguma síndrome, uma vida que ele não fez nenhum amigo, nada... pela 
maneira de ele ser, então o que ele acabou desenvolvendo uma depressão... 
Ele tentou suicídio, devido ao alto grau de depressão que ele desenvolveu pelo 
fato de estar num mundo onde ele é incompreendido. É bem difícil... 
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Nem as frases ele complementa e nem sabe se comunicar...  Ele pensa que 
você acompanha, ele bate na perna e fala:  você entendeu né?  Mas você não 
entendeu nada porque ele só iniciou, no raciocínio dele você está no mesmo 
patamar que ele...  
Ele acabou desistindo da faculdade de engenharia civil, ele trancou e não 
conseguiu continuar porque pegou três/quatro dependências e não conseguia 
produzir por conta do Estado depressivo que ele se encontrava.  Ele é uma 
pessoa que veio no mundo e não souberam compreender ele, infelizmente... 
(DENDRITA, 2018) 
 
(...)Ele ia numa escola particular na época e eu já comecei a perceber que ele 
podia ter potencial de mais e não cobravam, mas não que eu tivesse 
diagnosticado altas habilidades. Aí eu tirei e ele foi para a escola municipal, daí 
ele chegou em casa e falou: "Mãe, enquanto os meus colegas fizeram isso", 
ele mostrava três exercícios, "eu fiz esses, esse, esse...", ele fazia uns oito. (...) 
A letra dele é horrível até hoje (...) Uma professora me disse: "pare de 
pressionar o teu filho, ele não tirou 10 e está chorando". Eu falei que não 
pressiono ele chora porque ele chora, ele chora por tudo. É uma das 
características das pessoas com altas habilidades/superdotação. Depois que 
eu comecei a ler que eu comecei a observar que o meu filho tinha, eu observava 
que ele tinha mais facilidade, mas nunca imaginei que pudesse ser altas 
habilidades, só depois de eu ler (...). (CITRINO, 2018) 
 
 
Diante dos relatos, percebe-se que os problemas dos estudantes com altas 

habilidades/superdotação surgem muitas vezes quando os fatores de intensidade 

emocional, atitude idealista e capacidade de perspectivar diferentes possibilidades e 

alternativas se juntam de forma específica e o meio social (em especial os pais e os 

professores), não conseguindo dar uma resposta eficaz ao superdotado (MÖNKS, 

2003).  

Conforme argumenta Virgolim (2018, p. 65),    

 

esta grande sensibilidade emocional pode levar a sentimentos extremados;  a 
vivenciar intensamente tanto os sentimentos positivos quanto os 
negativos;  inibição (timidez)  e excitação ( entusiasmo);  e medos, ansiedade, 
baixa autoestima, que podem resultar em tensão,  depressão culpa e 
tendência suicida. 

 
Diante das características (positivas e negativas) das altas 

habilidades/superdotação, apresentadas nas entrevistas, enfatiza-se a compreensão 

dos professores, embora a maioria afirma não ter formação acadêmica inicial e/ou 

continuada sobre a temática. Desta forma, concorda-se que, o professor precisa 

entender que é necessário perceber cada estudante com altas 

habilidades/superdotação como um ser único, compreendendo suas potencialidades 
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e necessidades para alcançar um desempenho com excelência (ALMEIDA; COSTA-

LOBO; ALMEIDA; ROCHA; PISKE, 2017) e ser respeitada na sua individualidade 

(BRERO e CUPERTINO, 2018).  

Como parte da Educação Especial, na perspectiva inclusiva, as altas 

habilidades/superdotação têm como pressuposto fundamental à oportunização de 

condições de desenvolvimento das habilidades desses estudantes para que se tornem 

agentes construtores de suas aprendizagens (FREITAS, 2012).  Contudo, para que 

isso ocorra, faz-se necessário que os professores reconheçam as altas 

habilidades/superdotação no contexto escolar. Assim, foi perguntado aos professores: 

Você reconheceria um estudante com altas habilidades/superdotação em sua 

sala de aula?  A qual obteve-se como respostas:  

A gente reconhece, claro, ele é um aluno diferente dos outros alunos, no dia-a-
dia se nota essas diferenças. Principalmente quem tem altas habilidades em 
cálculo ele resolve no momento e  resolve da maneira dele e não talvez como 
o professor explicou, ele faz da maneira dele. (AMAZONITA, 2018) 
 
Eu fico na dúvida se a aluna do nono ano realmente tem isso. Dei um texto para 
eles trabalharem na minha aula de interpretação, e a resposta dela veio 
certinha a interpretação. Ela trouxe exatamente a interpretação correta sem eu 
comentar, depois que eu comentei é que eu vi que a interpretação dela 
encaixava certinho. Aí eu até fiquei na dúvida, por já ter comentado.... Será que 
é por que ela se dedica ou se realmente tem altas habilidades/superdotação 
(GRANADA, 2018) 
 
Nos conceitos de hoje que eu vejo acontecer, sim... quando o aluno está 
sobrando, quando ele executa tudo com muita facilidade, quando ele entende 
na primeira explicação, quando ele sobra, ele é diferenciado, tem um que nem 
começou ele já terminou. O conceito que eu tenho de altas habilidades é isso, 
o aluno que sobra perante os outros em sala de aula. Sim, na minha disciplina 
eu identifico o tempo todo, é quem consegue pegar a parte prática com 
facilidade, quem joga bem tudo, quem já exerce um espirito de liderança. O 
jogo em si ele, muito do que o professor vê na teoria eu consigo ver na prática 
e não foge, dificilmente foge, como ele é na parte teórica, um pouco do que ele 
é na sala quando ele vai para um jogo ele mostra totalmente o que ele é, se ele 
é solidário, se é líder, se trapaça, se não trapaça, neste sentido. Eu acredito 
que na minha disciplina nota-se tranquilamente quem é diferenciado. (OLHO 
DE TIGRE, 2018) 
 
Eu acho que sim, por exemplo, eu acho que o aluno do oitavo ano, ele tem um 
raciocínio rápido, eu consigo dar uma aula para ele como se eu tivesse 
trabalhando com o ensino Médio... trabalhando fisiologia, sistema 
cardiovascular, eu vejo que ele está fazendo o processo na cabecinha dele... 
ele tem um raciocínio totalmente diferente dos outros, muito rápido, parece que 
estou trabalhando com um aluno do ensino médio. (AMETISTA, 2018) 
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Eu acho que sim, nos critérios que eu percebo que é, por exemplo: tem alunos 
que desenham perfeitamente, fazem desenhos e pinturas, em artes... Vai fazer 
uma coreografia ele se sobressai e você vê que ele faz perfeito os passos...  
Não ficaria muito difícil de se perceber as altas habilidades naquilo que a gente 
está trabalhando e que se proponha uma atividade. (OPALA, 2018) 
 
(...)Quando eu comecei a explicar a questão da pré-história, a questão da 
observação ele falou que ele observa muito e para daí ele desenhar, a diferença 
que eu considero e também que seja ele uma das altas habilidades dele é a 
memória, a memória fotográfica, ele consegue lembrar muito rápido dessas 
coisas, que caso eu, vou ter que lembrar, olhar a imagem para daí desenhar e 
se eu pedir numa aula anterior sobre alguma coisa que ele viu ele vai conseguir 
fazer. (QUARTZO, 2018) 
 
Hoje talvez sim, eu iria questionar, eu não sei... não tenho certeza, pela minha 
vivência com o familiar, eu ia eu ia questionar se realmente é? Será que ele 
tem algum tipo de transtorno ou será que o que ele tem são altas 
habilidades/superdotação?  Talvez hoje eu consigo a refletir sobre isso, mas 
pelo fato de ter convivido na família, senão eu não faria isso.... Eu seria o que 
eu fiz com familiar também... ter rotulado ele como um doente... (DENDRITA, 
2018). 
 
Precisa sim a gente ter um olhar diferente para esses alunos, mas é difícil, sem 
ter conhecimento sem ter alguém que passe para você alguma coisa. Se eu 
não tivesse...se não for atrás eu acho um pouco complicado para você buscar 
esse aluno, mas creio depois dessa formação a gente consiga identificar alguns 
alunos de altas habilidades (ÁGATA, 2018). 
 

As respostas dos professores demonstram algumas limitações quanto ao 

reconhecimento das altas habilidades/superdotação em sala de aula, mais por 

desconhecimento e falta de formação específica, a que falta de vontade ou de 

negligenciar a sua existência. Em consonância dos achados de Pérez (2013, p.19), “é 

um desafio para os professores que ainda não foram capacitados para identificar e 

atender esse/a aluno/a”. Concorda-se que é emergente a necessidade da formação 

para que tenham atitudes mais favoráveis em seus processos de aprender e 

implementar respostas educacionais de acordo com essas necessidades através de 

uma atenção mais específica (RECH e NEGRINI, 2019). 

A identificação dos estudantes com altas habilidades/superdotação é um fator 

primordial no processo escolar inclusivo. Assim, para o entendimento das concepções 

sobre esse processo, perguntou-se aos professores: No seu entendimento, como é 

o processo de identificação das altas habilidades/superdotação? Quem realiza? 

De que forma? As quais resultaram nas seguintes respostas:  
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Na escola mesmo, a equipe de professores e pedagógica e direção que 
convivem com os alunos para saber identificar. (GRANADA, 2018) 
 
Acredito que deve ser feito testes específicos seguindo protocolos e aplicado 
por pessoas capacitadas na área. (CRISTAL, 2018) 
 
Pedagogo com formação em psicopedagogia e aprofundado seus estudos e 
psicólogo. (CIANITA, 2018) 
 
Eu acho que tem que fazer um diagnóstico primeiro. Acho que vem do estado, 
da escola que vai ter que fazer um diagnóstico para poder saber. 
(BRONZITA, 2018)  
 
Eu penso que tem que ser o professor dentro da sala de aula, porque o 
pedagogo não tem um contato com os alunos tanto quanto o professor na sala 
de aula, o diretor também não. Então, primeira parte do professor para 
comunicar alguém sobre as habilidades, penso que a pedagoga para avaliar 
esse aluno naquilo que ele sabe fazer de melhor, que ele tem de melhor para 
apresentar. (ÁGATA, 2018) 
 
Os professores que estão todos os dias na sala de aula, vendo o desempenho 
e o desenvolvimento dele... Encaminha para direção e a parte pedagógica, em 
consenso da escola para averiguação desse aluno para provar que ele tem... 
analisando o desempenho dele. (RUTILO, 2018) 
 
O professor identifique que ele se sobressaia, ele vai encaminhar para alguém 
especializado, não sei se seria o da sala de recurso, de alguém que trabalha 
dentro, que seja que tenha uma formação pedagógica sobre altas 
habilidades/superdotação e a forma não sei, acho que analisando, avaliando, 
fazendo diagnóstico: se ele é melhor na turma ou se tem altas habilidades. 
(TURQUESA, 2018)  
 
Eu posso acreditar que esse aluno tenha alta habilidade, mas eu não estou 
preparada para mim saber se realmente ele tem alta habilidade, eu teria que 
mandar para alguém que tenha especialidade. (IOLITA, 2018) 
 
Eu acredito que seja o psicopedagogo, ou não? Não sei... para descobrir eu 
acredito que ele faria uma investigação primeiramente com os professores que 
trabalham com esse aluno e depois com o próprio aluno, mas eu acho que seria 
com os professores atuantes em sala de aula. Eu acho que o psicopedagogo 
da escola. (JASPE, 2018) 

 

Nas respostas obtidas, percebe-se que os professores entendem basicamente, 

a importância dos professores, diretores, pedagogos, psicólogos, professores 

especializados e psicopedagogos na identificação das altas 

habilidades/superdotação. Muitos professores ficaram em dúvida ao mencionar a 

quem competia a identificação das altas habilidades/superdotação, desconhecendo 
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com propriedade a legislação e diretrizes nacional e estaduais. De forma semelhante, 

esses achados vão de encontro ao que afirma Farias e Wechsler (2014, p. 337), “os 

professores sentem-se desorientados, não sabem como atender e ajudar a 

desenvolver as capacidades específicas de cada aluno”, pois,  

 

os professores graduados em cursos universitários de qualquer área 
raramente tiveram conteúdos relacionados às AH/SD na sua formação inicial, 
e essa também é uma afirmação praticamente unânime dos pedagogos, 
psicólogos e educadores de todos os cantos do País. (PÉREZ e FREITAS, 
2014, p. 634). 

 

Em consonância, faz-se necessário envolver os professores e educadores no 

processo de identificação, não só porque possuem informação que não é acessível a 

outros agentes, mas também para assegurar uma maior cooperação da sua parte, 

compreendendo a necessidade do apoio aos alunos identificados e colaborando na 

planificação de eventuais medidas de intervenção (ROCHA, 2017). Assim sendo, 

forma mais eficaz de identificar os indicativos ainda continua sendo uma avaliação 

qualitativas, considerando todas as variáveis e a investigação a partir do maior número 

possível de fontes (pessoas, familiares, professores, colegas) e com instrumentos 

variados (PÉREZ, 2012). 

Outro aspecto a ser considerado é a importância da identificação precoce das 

altas habilidades/superdotação, que ficou evidente no relato da Professora Citrino, 

mãe de um estudante com altas habilidades/superdotação do colégio VD1, 

identificado no quarto ano, numa escola municipal:  

 

Se eu tivesse me tocado, poderia ter feito no início quando ele estava na escola 
particular, porque lá a professora me dizia: "teu filho, tem sempre que dar uma 
atividade a mais", mas a gente não se liga nessas coisas, a gente está tão 
focada naqueles que não vão e se esquece dos que estão além. (CITRINO, 
2018) 
 
 A fala da mãe e professora evidencia uma realidade escolar, a qual os 

estudantes com dificuldades de aprendizagem têm maior notoriedade no processo 

educacional, a que os estudantes com altas habilidades/superdotação. Entretanto, a 

educação especial para os estudantes com altas habilidades/superdotação não difere 

da educação dos demais estudantes, necessitando ofertar uma qualidade que permita 

a manutenção, ampliação de seus interesses e o desenvolvimento dos processos de 

pensamento (SABATELLA, 2008). Assim sendo, a identificação adequada e 
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abrangente é fundamental esses estudantes possam receber uma educação voltada 

as suas potencialidades (VIRGOLIM, 2019). 

Ao serem perguntados aos professores se durante a trajetória profissional: 

Você tem/teve algum estudante com altas habilidades/superdotação? Caso a 

resposta seja afirmativa, comente sobre sua experiência, obteve-se 11 respostas 

negativas, relacionadas ao diagnóstico de altas habilidades/superdotação. Entretanto, 

muitos professores perceberam que estavam diante de estudantes com indicativos de 

altas habilidades/superdotação: 

 

Eu tive bons alunos em matemática, com raciocínio lógico muito bom e bem 
avançado, mas eu não consigo definir exatamente se a pessoa é considerada 
ou não um superdotado. Talvez tenham até alunos com altas habilidades em 
outras áreas que foram meus alunos e que não foram identificados. Tinham 
uma facilidade imensa para pintura, outros têm uma facilidade imensa para 
falar, para se comunicação.... Falam sobre o determinado assunto, estudam 
bastante e tem o hábito da leitura, de forma espontânea e gostam daquilo, 
tende em uma determinada área. Mas alunos que tenham atestado com altas 
habilidades, acho que não. (OPALA, 2018) 
 
Na verdade, não fui eu que tinha prestado atenção nele mas conversando com 
o colega professor ele falou dessa situação sendo o mesmo meu 
aluno...Pensando no aluno sétimo ano eu vejo ele assim, que é aquele que,  
você falou ele está lá fazendo e os outros ficam lá, perguntando mil vezes...tudo 
o que é sugerido ele faz,  ele é muito quietinho, não sei se é comigo, mas  ele 
nunca disse que não sabe fazer ou pergunta novamente, ele faz, ele é muito 
"na dele" ... Já o outro menino ele pergunta ele questiona raramente está 
errado. (HOWLITA, 2018) 
 

Não. O único aluno que eu tinha que era um aluno surdo, por ser um aluno 
surdo ele era muito mais avançado que os outros. Eu tive que adaptar todas as 
minhas aulas para trabalhar com ele, era dos jovens e adultos. Então, foi tudo 
projetado e a intérprete era muito boa. Acredito que se ele fosse um aluno sem 
a deficiência dele, com certeza, ele teria altas habilidades, porque eu nunca 
tinha visto, um aluno para frente, como eu nunca tinha trabalhado. Ele ficava 
mais no mundinho dele, não se socializava com os outros. A questão de termos 
técnicos da disciplina a intérprete estava sempre falando comigo como 
podíamos explorar o máximo daquilo para ele e até mesmo como eu repetia, 
porque era jovem e adulto, ele ficava zangado porque estava repetindo. (JADE, 
2018) 
 

 Ressalta-se na fala da Professora Jade, que embora desconheça o tema da 

Dupla Excepcionalidade, seu estudante apresenta características de altas 

habilidades/superdotação. Para Taucei e Stoltz (2018, p. 239),  
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a complexidade do entendimento da dupla excepcionalidade está 
diretamente vinculada a relação entre alto potencial cognitivo, talento, 
criatividade, motivação, habilidade superior à média em uma ou mais áreas 
do conhecimento, seja na área acadêmica, motora, social, artística, entre 
outras características próprias de indivíduos superdotados, em coexistência 
com transtornos específicos de neurodesenvolvimento. 
  

 

De acordo com as autoras, ainda não há um consenso entre os pesquisadores 

que investigam a dupla condição a respeito da abrangência das comorbidades em 

coexistência a superdotação, entretanto, 

 

para Silverman (2009), a problemática da dupla excepcionalidade se refere a 
superdotação associada tanto aos transtornos específicos (...),  quanto às 
deficiências.  Ela enfatiza que algumas crianças identificadas como 
superdotadas que apresentam deficiências auditivas ou deficiências visuais 
graves, chamam atenção pela alta capacidade de conceber estratégias que 

camuflam os déficits (TAUCEI e STOLTZ, 2018, p. 240).  

 

As condições apresentadas pelo estudante da professora Jaspe é um deficiente 

auditivo, com indicativos de altas habilidades/superdotação. Em consonância, 

caracteriza-se pela necessidade que os professores “recebam suporte teórico-prático 

que os preparem para identificar as diversas especificidades no desempenho e nas 

atitudes dos alunos, assim como para saber como trabalhar com eles” (TAUCEI e 

STOLTZ, p. 256). 

Dentre as respostas positivas à atuação profissional com estudantes com altas 

habilidades/superdotação, os professores consideraram os avaliados:  

 

Tive um aluno de primeira à quarta série, ele era altas habilidades. Quem me 
passou o diagnóstico foi a escola, para fazer trabalho diferenciado, para mim 
puxar mais ele, eles me deram um material para eu trabalhar com ele porque 
realmente só o conteúdo básico que tinha não dava... Ele tinha 9 anos e foi em 
2013, numa escola municipal (ARAGONITA, 2018) 
 
Já, infelizmente passou batido, que foi o nosso aluno que hoje é acadêmico de 
Inglês, além da sala de aula, ele pesquisava além, te questionar, fazia você se 
preparar mais, ele era muito dedicado, não se limitava só com conhecimento 
da sala de aula ele ia além.  Na terceira série do Ensino Médio eu percebo um 
aluno, ele é quietinho, na dele, mas ele também vai além do conhecimento da 
sala de aula, não fica só com o teu conhecimento. (CITRINO, 2018) 

 

Eu acredito que sim. Esse aluno que eu acho que seria, teria que ver se são 
esses critérios que caberia: a busca dele, ele está sempre respondendo, 
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sempre com perguntas novas, dentro do conteúdo ele está além. 
(MALAQUITA, 2018) 
 
Sim, numa cidade vizinha, o menino amava e queria fazer experiências ligadas 
à ciência, ele catava os professores que ele nas feiras ele queria fazer alguma 
coisa, era é altas habilidades.  Não foi feito nada especial. Agora tem um 
trabalho com as crianças (sala de recursos), tanto é que eles chamam para 
participar... ele não tinha muita paciência de explicar para os outros, como eles 
tem um raciocínio muito rápido, ele explica do jeito dele e nem sempre o outro 
entende ele... são rápidos e querem mais, não tem muita paciência para 
esperar os outros também. Eu não sei se eles não sofrem com isso tudo. 
(AMETISTA, 2018) 
 
Sim, já trabalhei com aluno altas habilidades na área de exatas. Na disciplina 
de ciências não se destacava. (CRISTAL, 2018) 
 
Já, em outro município eu tinha três alunos que eram de altas habilidades.  Uma 
era alta habilidades do xadrez, além de frequentar as aulas de xadrez, ela 
frequentava a sala de altas habilidades e o CELEM. Dificuldades: eu acho que 
mais eles comigo, porque eles não se adaptaram, eles foram buscar alguma 
coisa, mas não era aquilo que chamava atenção deles não era o espanhol. Eles 
foram para ter um curso mais, para saber uma língua a mais, mas eles não se 
identificaram. A menina do xadrez abandonou, porque não chamava atenção 
dela quanto ela queria ou não se identificou com aquilo e acabou desistindo. 
Relação com a família:  A mãe da menina do xadrez ia sempre na escola, 
conversar, saber da filha dela, essa menina eu lembro bastante que a mãe 
estava sempre lá, mas nunca comigo sempre com a direção ou com a 
professora da sala de recursos de altas habilidades (ÁGATA, 2018) 
 

As respostas obtidas demonstram, a diversidade quanto às características, à 

aprendizagem, ao atendimento e a existência dos estudantes com altas 

habilidades/superdotação no contexto escolar. De acordo com  Costa-Lobo, Medeiros 

e Pontes (2016),  é fundamental que os estudantes sejam vistos “como um ser singular 

com características e necessidades particulares, pois não existe uma forma típica e 

universal de sobredotação” (p.159). 

As professoras Turquesa, Dendrita e Amazonita, relataram experiências menos 

positivas ou favoráveis aos estudantes com altas habilidades/superdotação:  

 

Quando eu recebi um aluno que vinha com esse diagnóstico de altas 
habilidades, eu comecei a trabalhar com ele eu via que ele era igual aos outros, 
só que às vezes ele fazia algo pior do que os outros. Um dia ele pediu para 
falar comigo, foi numa hora-atividade conversar comigo e falou que ele não 
gostava de ser “tachado”, que ele queria ser igual aos outros, que muitas vezes 
ele errava de propósito, porque ele não gostava e não queria ser considerado 
assim, era no Ensino Médio. Ele sofria por isso, até a questão de isolamento, e 
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para fazer com que a turma e ele se entrosasse não era fácil, eu sentia que ele 
não gostava daquele “rótulo”. Vamos dizer assim, de “ah, ele saber tudo!  Ah, 
ele é superdotado!” Ele não gostava...Eu não via como uma coisa positiva, eu 
não sei até que ponto (...).  Depois eu até parei de trabalhar no ensino Médio, 
mas o diagnóstico era de que ele se tornou um aluno rebelde e até teve 
problemas familiares e tal.  Mas ele falava que ele nunca gostou disso e quando 
ele chegou no ensino Médio ele achou que ia ser diferente porque não iam 
saber, mas já sabiam! Que os professores ficavam meio assim com ele e ele 
disse que eu fui uma que não.... Mesmo, assim, não sabia nem como lidar com 
ele, tratava ele normal, pensei: vou ter que ensinar igual eu ensino para os 
outros. E quando vinha os exercícios que assim eu olhava: mas “ele errou 
isso”... Aí um dia ele pediu para conversar comigo e ele falou que tinha coisa 
que ele fazia de propósito e que ele não se achava tudo isso que 
diagnosticaram lá atrás nele, que foram avançando... Então, eu tenho um pé 
atrás e você sabe disso... não sei... claro, de  repente eu estou errada, mas eu 
acho que tem que ser uma coisa bem, bem feita... Claro, vai ajudar o aluno, 
mas tem outras áreas que não vai ajudar, tem o lado positivo e negativo. 
(TURQUESA, 2018) 
 
Sim, um familiar...  Ele tinha muita dificuldade até em entender, porque na 
minha prova eu teria que ter feito com ele oral porque a minha prova escrita era 
exatamente da maneira como eu havia explicado para os demais alunos e ele 
raciocinava não seguindo passo a passo. Então muitas vezes, a minha 
pergunta não era clara para ele (...). Durante uma prova ele pegou a prova e 
ficou tão nervoso que ele não sabia nada naquela prova porque era uma coisa 
escrita da maneira como eu havia explicado e ele sabia e não havia entendido 
ele teve uma crise. Ele veio para mim com a prova e ele tremia, ele estava tão 
nervoso que gaguejava, aí quando ele foi sair da carteira ele acabou 
derrubando a mochila da menina que sentava na frente dele, aí ele ficou mais 
perturbado ainda.  Era como se ele tivesse tido uma epilepsia. (...) Ele pensa, 
analisa, raciocina e fica um tempão raciocinando sobre o que foi pedido para 
ele fazer para daí ele ter atitude de ir lá e executar. (DENDRITA, 2018) 
 
Sim, já tive vários estudantes, e no caso na família tem... A gente não sabia 
como trabalhar, porque ele tem altas habilidades em exatas e não na disciplina 
que eu sou formada em português, aí eu queria que ele fosse bem português... 
só que as altas habilidades dele é nas exatas. No dia a dia no diálogo com eles 
a gente nota, consegue ver que eles têm altas habilidades e que eles são mais 
rápidos no raciocínio deles. (AMAZONITA, 2018) 

 

 A fala da professora Turquesa vai de encontro aos achados que o cenário 

educacional acaba por gerar mitos acerca das altas habilidades/superdotação 

(PÉREZ, 2004;2008; 2012, CUPERTINO, 2008), sistema defensivo para suprir uma 

necessidade de encobrir angústias trazidas pelo desconhecido (LIMA e MOREIRA, 

2018).   

Nas falas das professoras Dendrita e Amazonita, ambas com familiar em 

comum com altas habilidades/superdotação, expressam-se as necessidades do 
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sistema educacional compreender as altas habilidades/superdotação como condição 

humana multidirecional e multidimensional. Em consonância, o que envolve 

características únicas do desenvolvimento humano e suas relações, envolvendo 

aspectos cognitivos emocionais, neuromotores e de personalidade, bem como as 

influências do meio social, histórico e cultural em que o indivíduo se situa (PEREIRA, 

2014). No respeito às diferenças e ao direito individual ao pleno desenvolvimento 

pleno, a atenção aos estudantes mais capazes exige respostas diferenciadas por 

parte da escola (OLIVEIRA e ALMEIDA, 2013).  

 Durante as entrevistas, muitas foram as dúvidas, curiosidades, receios e medos 

expressos ao explanar sobre as altas habilidades/superdotação, similarmente, a 

autora também verificou isso nos achados de Pérez (2012), “como geralmente se 

escuta dizer, um tema novo” (p. 238), embora com quase meio século no mundo e no 

Brasil, “pouquíssimos são os dispositivos legais que compreendem os estudantes com 

AH/SD suas necessidades educacionais especiais de forma adequada” (PÉREZ, 

2018, p.307). Entretanto, percebe-se nos professores um entusiasmo, uma motivação 

e uma vontade de aprender, quando relatadas durante as entrevistas: 

 

Eu quero saber como se descobre que o aluno tem altas 
habilidades/superdotação. Quem sabe a gente tenha aluno em sala de aula que 
tenha alguma habilidade e a gente nem desconfie que tenha, como a gente não 
está preparada para isso acha que é um aluno destaque e não é, é uma 
habilidade que ele tenha a mais. O aluno do oitavo ano (VD1) você vai trabalhar 
o conteúdo ele está ali, interessado, ele sabe... os alunos dizem para ele: “não 
fale, hoje você não fale”. (IOLITA, 2018) 

 

Diante deste trabalho, eu acho interessante fazer um diagnóstico no início do 
ano, pois a gente acaba podando estes alunos ou fragmentando o 
conhecimento deles e pensando no todo.  Deixa esse aluno com potencial tão 
elevado naquela mesmice da sala de aula, fazer um diagnóstico "recente”, mais 
cedo para poder ajudar ele a prosperar...Acredito também que às vezes por 
falta de conhecimento de nós professores sobre o que é altas habilidades, de 
não sabendo reconhecer, identificar no aluno esses indícios de que são, no 
caso, que possuem altas habilidades acaba gerando então, essa indisciplina e 
que para nós é um incômodo. (RIOLITA, 2018) 
 
A gente tem que ser realista, não sei como trabalhar... talvez as professoras de 
sala de recursos, talvez saibam mais... (AMETISTA, 2018) 
 
Eu tenho curiosidade sobre o tema, porque eu tenho um filho também de certa 
forma se destaca em algumas áreas, mas eu percebo que é por acesso à 
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informação. Então, penso que nós teríamos muitos alunos com altas 
habilidades se os alunos tivessem os mesmos acessos à informação. No caso 
filho, ele assiste vídeos de conhecimento, documentários e assuntos do 
interesse dele, e ele uma vez só e já sabe a respeito daquilo. (HEMATITA, 
2018) 
 
A gente tem pouco conhecimento dessa área, dessas habilidades... 
(MALAQUITA, 2018) 
 
Talvez tem alguns que se encaixaria nisso, mas não muitos... O aluno da cidade 
vizinha era muito inteligente na parte das exatas, mas numa escola do interior, 
nunca foi nem cogitada essa questão, mas ele se sobressaia, poderia deixar 
ele para explicar sobre um assunto para os demais colegas. Outros se 
sobressaíam na pintura, eram perfeitos. (OPALA, 2018)  

Eu gostaria de saber... assim, porque é como te falei, eu trabalhei com aluno 
com altas habilidades e até então eu não sabia. Foi uma informação que eu tive 
hoje, que eu já nem estou trabalhando com esse aluno e hoje que eu fiquei 
sabendo. Pois é, né? Nossa, eu pensei: de repente... porque se você sabe de 
um determinado aluno, de alguma coisa, você procura mais a fundo, investigar 
mais sobre ele, que nem eu perguntei no caso de um aluno autista: é ou, não 
é? Digamos: se eu soubesse que o aluno do nono ano era superdotado, eu já 
ia investigar mais coisas sobre ele. De repente, não que eu fosse tratar ele com 
diferença, mas eu queria investigar mais, ver se era realmente isso mesmo, 
para ver até onde ele... eu ia fazer isso, mas, a agora ele já não é mais meu. 
(JASPE, 2018) 

 
Se a gente conseguisse identificar mais cedo esse aluno, não que ele não vai 
ser um bom aluno no final da graduação, mas até por uma questão de 
valorização pessoal do aluno para ele se sentir, não que ele seja melhor que 
os outros, mas que ele tem algo diferente dos demais para o lado benéfico (...) 
É um assunto, uma área muito importante, muito interessante, porque a gente 
descobre  bons colegas profissionais futuramente mas se não souber 
diagnosticar não vai fazer diferença nenhuma você saber quem é ou quem não 
é e como ajudar esse aluno. (QUARTZO, 2018) 
 
(...) Eu tenho curiosidade em saber mais sobre altas habilidades, até para você 
poder trabalhar melhor na sala de aula, porque às vezes você observa que o 
aluno tem capacidade de ir para frente, mas pelo fato de ter outros alunos que 
não vão, a gente não sabe como trabalhar (...). (OPALA, 2018) 
 
Eu acho que a gente deveria ser mais bem preparado para identificar esses 
alunos, na nossa formação acadêmica, nos cursos de especialização, porque 
é difícil chegar à conclusão que esse aluno tem altas habilidades (TURMALINA, 
2018) 
 
 

Diante das argumentações e indagações sobre as altas 

habilidades/superdotação, foi elaborado o Curso de Formação de Professores: Altas 
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Habilidades/superdotação: Mas isso aí existe?, com o intuito de clarificar os conceitos, 

características, concepções, dispositivos legais, identificação e o atendimento 

educacional especializado. Numa perspectiva inclusiva, entende-se que não basta 

para o professor ser conhecedor dos conteúdos de sua disciplina ou área de atuação. 

É preciso estudar e ampliar os conhecimentos sobre o desenvolvimento humano para 

reconhecer os comportamentos identificarem nos estudantes que apresentam 

necessidades específicas de aprendizagem e, entre eles, com altas 

habilidades/superdotação (LIMA e MOREIRA , 2018). 

 

 

5.2 Altas Habilidades/superdotação: saberes elaborados pós Curso de 

Formação de Professores 

 

 

 A formação inicial e continuada é uma prerrogativa dos professores amparadas 

por diversas legislações nacionais e estaduais. Entretanto, faz-se necessária que as 

instituições educacionais proporcionem aos professores uma formação continuada na 

área da educação inclusiva, diante a relevância da temática, contemplando os 

estudantes público-alvo da educação especial, primordialmente os estudantes com 

altas habilidades/superdotação.  Muitos professores do Ensino Fundamental II, da 

educação regular de ensino não contemplam em suas práticas inclusivas ações para 

o ensino dos estudantes com altas habilidades/superdotação, pois, em muitos casos, 

desconhecem esses estudantes e as necessidade educacionais especiais, o que pode 

considerar-se um processo de exclusão. 

 A elaboração do Curso, descrita nos capítulos anteriores, delineou as 

indagações, ânsia, desejos e angústias apresentadas durante as entrevistas sobre as 

concepções ou falta delas sobre as altas habilidades/superdotação, dentre as quais: 

Qual é o encaminhamento que enquanto, escola, a gente faz?  Qual seria o benefício?  

(QUARTZO, 2018). De tal modo, que a formação objetivou “olhar com outros olhos 

para esses nossos alunos” (ÁGATA, 2018); dar ênfase a temática, tão negligenciada 

pelo contexto escolar e conscientizar os professores, conforme expõe a professora 

Ágata: “ se eu não souber, se não for atrás a gente não vai diagnosticar ninguém, a 

gente não vai saber de ninguém. Agora se eu pesquisar, se for atrás, vai ter sim, 

alunos com altas habilidades” (ÁGATA, 2018). 
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 No Curso de Formação Continuada, foram ofertados aos professores 

participantes cinco módulos: Módulo I - Legislação, história e políticas públicas das 

AH/SD; Módulo II - Conceitos, concepções e tipologia de AH/SD; Módulo III - 

Características intelectuais, emocionais e sociais das AH/SD; Módulo IV -  Conceitos 

errôneos e mitos sobre as AH/SD e Módulo V - Identificação e atendimento 

Educacional Especializado; inserindo-se leituras, debates e atividades práticas sobre 

os assuntos, afim de contribuir para o processo de esclarecimento, formação e 

conscientização sobre as altas habilidades/superdotação. Como material de apoio, 

elaborou um caderno temático (apêndice 2), para auxiliar compreensão dos conteúdos 

estudados, disponibilizados de forma impressa ou digital aos professores.  

 Para evidenciar o aprendizado obtido pelos professores durante os módulos, 

ao final do curso houve o preenchimento de um questionário contendo 17 questões 

(apêndice 3). Destarte, observou-se a ressignificação de distintas concepções sobre 

as altas habilidades/superdotação, contempladas durante a transcrição das respostas 

apresentadas pelos professores.  

Ao serem indagados sobre: Que conclusões você pode tirar, após o estudo 

do histórico sobre as altas habilidades/superdotação? Justifique a sua 

resposta, obteve-se:  

 
 
Conclui-se que desde a antiguidade da humanidade se manifestam atitudes, 
ações e posicionamentos com relação às altas habilidades/ superdotação, bem 
como a preocupação com a formação desses alunos, porém ainda hoje não há 
uma forte resistência em oportunizar um trabalho direcionado a essa 
especificidade que realmente contribui com a formação do alunado das altas 
habilidades/superdotação. (AMBAR, 2018) 
 
Desde a antiguidade, o conhecimento avançado entre alguns indivíduos já era 
potencializado, proporcionando sua notoriedade visível entre aqueles que 
tinham um estudo mais aprofundado sobre altas habilidades. (RIOLITA, 2018) 
 
Observa-se que em outros países sempre existiu a valorização das pessoas 
superdotadas. No Brasil iniciou-se alguns trabalhos no século 20, porém sem 
um caminho bem traçado, com muitas oscilações nestes projetos e até hoje 
estas pessoas não são reconhecidas e valorizadas de maneira que deveriam 
ser, apesar de existirem leis e diretrizes para isso. Essa falta de valorização 
pode-se justificar pela falta de informação sobre este assunto, não me recordo 
de já ter assistido alguma reportagem nas mídias de grande porte sobre esse 
assunto. (ÁGATA, 2018) 
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Apesar de não ser um tema atual ainda temos muitas dificuldades em identificar 
e trabalhar com esses alunos, existe também a falta de acesso a cursos e de 
vagas para alunos com essas necessidades de atendimento (CRISTAL, 2018) 
 
 
As professoras ressaltaram os contextos históricos sobre as altas 

habilidades/superdotação, que apesar do aporte, ainda há muito a ser estudado sobre 

a temática, destacando a falta de formação, informação e a inexistência de ações 

consistentes que permitam garantir a identificação, o atendimento e a valorização dos 

estudantes com altas habilidades.  Outro aspecto destacado pelos professores foram 

o entendimento que as altas habilidades/superdotação não se apresentam apenas 

apreendida pela noção de QI:  

 

Altas habilidades/superdotação é uma forma de expressar um nível de 
inteligência podendo ser em qualquer atividade. (ARAGONITA, 2018) 
 

Que o aluno não precisa ser bem-sucedido em todas as disciplinas, ele pode 
ter habilidades em áreas específicas do conhecimento. (GRANADA, 2018)  
 
 
 Nessa concepção, Mönks (2003), alega que um elevado nível de aptidão 

(intelectual) representa um potencial para a obtenção de resultados excepcionais ou 

extraordinários num ou mais domínios.  

Ao analisar as respostas, percebe-se a necessidade e a preocupação dos 

professores em compreender as altas habilidades/superdotação, para que possam 

identificar as necessidades e peculiaridades dos estudantes: 

 
Entendendo melhor a característica do aluno devemos dar a ele tanta atenção 
quanto aos que apresentam dificuldades. (HEMATITA, 2018) 
 
 
Posso concluir que interar-se do assunto é estar com informações e 
conhecimentos que permite você constatar alunos com altas 
habilidades/superdotação. (OPALA, 2018) 
 
Muitas vezes este aluno pode estar inserido em qualquer contexto e passar 
despercebido. Por este motivo verifica-se a importância do educador como 
identificador desse processo. (JASPE, 2018) 
 
Chego à conclusão que temos que ter mais atenção com nossos alunos, pois 
alguns passam despercebidos por nós, e com isso deixam de ser trabalhados 
com outro olhar. (CITRINO, 2018). 
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Um assunto ainda muito complexo, desconhecido e muito mistificado. Falta 
capacitação, conhecimento e domínio de causa para que os professores 
possam identificar, diagnosticar com mais facilidade e segurança os alunos 
com tais habilidades. (TURQUESA, 2018) 
 
Um conhecimento diferente e atual. (HOWLITA, 2018) 

 
O aluno por muitas vezes pode estar incluso em qualquer área do 
conhecimento e passar despercebido. Contudo, verifica-se a importância do 
professor como mediador nesse processo. (RODONITA, 2018). 

 

  Diante disso, observa-se que só se efetiva na prática, o que se conhece e se 

estudou. Portanto,  sem preparo específico no tema das altas habilidades,  não se 

compreendem e não se sabem como proceder no contexto escolar. Em consonância 

com Freitas e Rech (2015, p. 3), 

 

para que isso seja possível, o professor precisa ter conhecimentos sobre 
quem é esse aluno com AH/SD, com o intuito de desmitificar suas 
concepções a respeito do mesmo. Fator esse também responsável pela 
in(ex)clusão dos alunos com AH/SD na rede regular de ensino.  
 
 

As autoras complementam, a formação de professores, inicial ou continuada, é 

um dos fatores decisivos para que o professor de classe comum saiba reconhecer as 

necessidades educacionais que os alunos com AH/SD apresentam. Logo, a partir do 

momento que o professor reconhecer tais necessidades, poderá organizar sua 

proposta pedagógica pautada também nos interesses do estudante com altas 

habilidades/superdotacao (FREITAS e RECH, 2015). 

A conjuntura histórica das altas habilidades/superdotação são marcadas pela 

descontinuidades de políticas públicas e dispositivos legais no conhecimento, na  

identificação e  no atendimento educacional especializado aos estudantes, embora 

“nas letras das leis brasileiras as Altas Habilidades/Superdotação têm uma presença 

marcante que nas legislações de outras nações” (PÉREZ, 2018, p. 330).  Nesta 

premissa, foi perguntado aos professores: Apesar da continuidade histórica das 

bases legais e das políticas públicas para a educação, identificação e 

atendimento dos estudantes com altas habilidades/superdotação, por que a 

temática ainda é desconhecida no contexto escolar? Justifique a sua resposta. 

As respostas perpassam por diversos motivos: 

 

Está fundamentada nos princípios constitucionais, porém não é divulgada ou 
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esclarecida.  A maioria dos educadores não têm conhecimento e não sabe 
como trabalhar. (IOLITA, 2018) 
 
Mesmo sendo um tema discutido desde a antiguidade e a visível presença de 
alunos AH/SD nas escolas, ainda se observa escassez de informações, 
literaturas e produções acadêmicas-científicas que contribuam para atender de 
forma adequada essas crianças; valorizando seu potencial. (AMETISTA, 2018) 
 
Devido à falta de leitura e conhecimento adequado ou aprofundado sobre o 
assunto. (RIOLITA, 2018) 
 
Por ser pouco debatido; pela falta de conhecimentos por grande parte dos 
Professores. (AMAZONITA, 2018) 
 
Apesar de todo histórico e a existência dessas pessoas no ambiente escolar, 
ainda há pouco material informativo, de literatura e produções científicas sobre 
AH/SD. Esse número inexpressivo de produções acabam por desestimular 
profissionais e o próprio governo a investir em material e atendimento 
específico. (JADE, 2018) 
 
Talvez pela falta de informação, políticas e práticas pedagógicas que venham 
trazer informações e conhecimento para evoluir e progredir tanto ao 
conhecimento e prática. (OPALA, 2018) 
 
Pela sua complexidade e pela falta de informações, estudo e até mesmo falta 
de investimento dos órgãos competentes, essa temática ainda é um tabu para 
nós professores, pois nos falta segurança e domínio do assunto. (TURQUESA, 
2018) 
 
Na minha opinião este assunto ainda é desafiador, é difícil muitas vezes 
somente o professor identificar, é necessária ajuda de outros profissionais. 
(TURMALINA, 2018) 
 
A falta de atenção das autoridades competentes que não dão a devida 
importância para o caso (OLHO DE TIGRE) 
 
Porque falta divulgação desta temática. Na formação dos profissionais da 
educação já deveria ser introduzido este assunto, criando recursos e 
alternativas para a identificação destas habilidades. (ÁGATA, 2018)  
 
Porque é um tema muito pouco trabalhado. (RODONITA, 2018) 
 
Por ser pouco trabalhado e divulgado (JASPE, 2018) 
 
Como é um tema muito pouco trabalhado e não se tem conhecimento 
adequado a temática fica sem identificar os alunos que a possuem. 
(OBSIDIANA, 2018) 
 
Acredito que a defasagem na formação dos docentes, acabou deixando de lado 
a importância do tema e de ser abordado. (QUARZO, 2018) 
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Para nós professores leigos nesse assunto é difícil identificar os alunos com 
altas habilidades. (CIANITA, 2018) 
 
Por ser muito abrangente e um sistema lento. (HOWLITA) 
 
Por ser pouco reservado, pouco reconhecido essas habilidades do educando 
(BRONZITA, 2018) 
 
A dificuldade do professor identificar o aluno e a burocracia por parte das 
entidades responsáveis em oferecer esse atendimento ligado ao 
desconhecimento por parte da família acaba por passar despercebido essa 
temática no âmbito escolar. (CRISTAL, 2018)  
 
Esses alunos representam uma minoria no contexto escolar. (DENDRITA, 
2018) 
 
Talvez pelo fato de não termos tantos alunos identificados. (HEMATITA, 2018) 
 
Incentivo por parte da família para ver se o aluno é altas habilidades porque é 
muito trabalhado. (RUTILO, 2018) 
 

 Observa-se pelas respostas dos professores o apontamento de uma gama de 

problemáticas presentes no contexto escolar, relativo às altas 

habilidades/superdotação: falta de atenção, falta de conhecimento, falta de iniciativas 

e morosidade governamentais; falta de informação, falta de formação profissional, 

dificuldade de identificação; complexidade da temática; número reduzido de 

estudantes identificados e falta de identificação da família. Tais problemáticas, 

perpassam por alguns intervenientes descritos por Pérez (2018, p. 330), “preconceito, 

discriminação, descaso e omissão” da política pública educacional brasileira. 

Os dados quantitativos das altas habilidades/superdotação, apresentados pelo 

Censo Escolar de 2017, apresenta um crescimento expressivo no número de 

estudantes com altas habilidades/superdotação de 2.566,1% nos últimos 17 anos25. 

Tal crescimento, representam ainda apenas 0,040% das matrículas do ano de 2017; 

abaixo da estimativa estabelecida pela OMS. Diante disso, os professores foram 

questionados: Considerando os aspectos quantitativos apresentados sobre as 

altas habilidades/superdotação: concentração estimativa pela OMS de 3 a 5%; 

crescimento no número de matrículas conforme o Censo Escolar e o Paraná ser 

                                                           
25  1- Gráfico do número de matrículas da Educação Especial em classe comum de estudantes com 

altas habilidades/superdotação no Brasil nos anos de 2000 a 2017, p. 12. 
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o estado brasileiro com maior número de estudante matriculados em 2017, quais 

são os impedimentos para o aumento do número de estudantes na rede estadual 

de ensino? Justifique a sua resposta. As repostas foram: 

 

Não há impedimentos, embora esses alunos fossem poucos visíveis na sala de 
aula. Porém, há uma ausência de informações e redução de indicações de 
materiais informações para os profissionais da educação, por parte da 
mantenedora das escolas da rede estadual. (AMBAR, 2018) 
 

Falta de conhecimento por parte de alguns professores e alunos não constam 
no Censo, isso dificulta ainda mais o trabalho.  Falta também acompanhamento 
com esses alunos. (CITRINO, 2018) 
 
A escassez de informações, materiais e produções sobre AH/SD. (DENDRITA, 
2018) 
 
A escassez de informações, literaturas, produções acadêmicas, científicas 
sobre AH/SD, artigos, livros e demais materiais sobre o tema abordado, com 
isso, os profissionais encontram dificuldades para identificar alunos com altas 
habilidades. (TURMALINA, 2018) 
 
Falta de conhecimento para identificar alunos com essas características, falta 
de políticas educacionais que amparem alunos e receba os mesmos 
valorizando suas potencialidades. (OPALA, 2018) 

 
Falta diagnósticos, pois como nós da educação ainda não dominamos essa 
temática, precisamos do auxílio de outros profissionais capacitados e nem 
sempre conseguimos tal parceria. Falta conhecimento, informação, produção 
acadêmica e científica, artigos, livros e demais materiais sobre o tema 
abordado. (TURQUESA, 2018) 

 
Pela falta de esclarecimento; de registros de dados e pela escassez de 
informações a respeito da temática. (AMAZONITA, 2018) 
 
Falta de política pública voltada a essa área para poder ampliar o potencial 
desse aluno. (MALAQUITA, 2018)  
 
A escassez de informações, literaturas, produções acadêmicas, científicas 
sobre AH/SD, artigos, livros e demais materiais sobre o tema abordado, com 
isso, os profissionais encontram dificuldades para identificar alunos com altas 
habilidades. (BRONZITA, 2018) 

 

 Os professores acima descrevem os fatores relacionados novamente à 

inexistência de formação inicial e continuada; a ausência de registros de matrículas 

no Censo Escolar e atendimento educacional especializado; e escassez de 
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informações, produções cientificas e literárias. Outro grupo de professores atribuem à 

falta de capacitação e atuação profissional: 

 
Falta de formação de profissionais nas escolas capacitados para identificá-los. 
(HEMATITA, 2018) 
 
Pela falta de profissionais especializados para realizar identificação. 
(GRANADA, 2018) 
 
Acredita-se que seja por falta de um profissional qualificado na área, que possa 
fazer essa análise, identificando através de um atendimento educacional 
especializado, quem no Ensino Fundamental e Médio, teriam este perfil de altas 
habilidades/superdotação. (RIOLITA, 2018) 

 
 

 Outro fator de impedimento para o aumento no número de estudantes 

matriculados na rede estadual de ensino destacado pelos professores são a 

participação da família na identificação das altas habilidades/superdotação: 

 

O principal problema é a identificação destas habilidades nos alunos, tanto 
pelos educadores, bem como pela própria família, devido à falta de informação 
a respeito da temática.  (ÁGATA, 2018) 
 
A família precisa estar presente e consciente para identificar e motivar o aluno 
a ser diagnosticado. (OBSIDIANA, 2018) 
 
Falta de informação e orientação familiar de como saber identificar se o filho e 
um AH/SD (QUARTZO, 2018) 

 
Incentivo por parte da família para diagnosticar se o aluno é realmente altas 
habilidades. (RODONITA, 2018) 
 
 

Concordando com Asperi (2007), o olhar diante das altas 

habilidades/superdotação deve focar todos os ambientes que influenciam no 

desenvolvimento do estudante, principalmente, sua família, pois as altas 

habilidades/superdotação são consideradas um fenômeno que atinge todo o sistema 

familiar.  Assim, os “contextos sociais da família, da escola e do relacionamento com 

os pares constituem os meios sociais de aprendizagem mais importantes da criança” 

(MÖNKS, 2003, p. 45). 

Diante dos apontamentos dos professores, observa-se, que os fatores 

enumerados são condizentes à realidade escolar, entretanto, em conformidade com 
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Farias e Wechsler (2014), existe uma grande lacuna na identificação, que está entre 

o que é feito e o que é recomendado por lei na educação pública, o que exige esforços 

da sociedade toda resolver esse desafio. Esse eminente desafio precisa ser superado, 

pois de acordo com o Censo Escolar de 2018, o número de matrículas de estudantes 

com altas habilidades/superdotação teve um aumento de 12,3% a nível nacional, 

passando de 19.451 para 22.161 estudantes matriculados; e 11% a nível de rede 

estadual de ensino, passando de 3.504 para 3.889 estudantes com altas 

habilidades/superdotação matriculados.  

Ao serem indagados, após a realização do Curso de Formação: Como você 

compreende atualmente as altas habilidades/superdotação? Muitos foram os 

novos conhecimentos, aprendizagens e aportes científicos adquiridos pelos 

professores pela temática.  Destaca-se que alguns professores, elencaram o 

entendimento que altas habilidades/superdotação pode se dar em diversas áreas do 

conhecimento, combinadas ou não: 

 
Que as altas habilidades era a característica de quem se destacar em todas as 
áreas, atualmente entendo que ele pode ser altas habilidades em uma ou mais 
áreas do conhecimento. (HEMATITA, 2018)  
 

Antes do estudo pensava que para ser aluno e ser identificado com altas 
habilidades e superdotação o mesmo teria e que se destacar em tudo, e com o 
estudo aprendi que esta forma pode ser fragmentada em áreas específicas. 
(GRANADA, 2018) 
 

Pessoas com AH/SD destacam-se em alguma das áreas do conhecimento, não 
necessariamente em todas. (SELENITA, 2018) 
 
Pessoas que se destacam em determinada área, com certa aptidão para 
atividades intelectuais, artísticas, esportivas, sem que se possa explicar como 
aprenderam, pois, geralmente são autodidatas. (TURMALINA, 2018) 
 
Minha concepção é de que as crianças ou adolescentes com altas habilidades 
possuem potenciais de demonstrar a sua capacidade e seu grande 
desempenho na área em que ela venha ter habilidade de criatividade e 
destaque se as mesmas tiverem essa oportunidade. (BRONZITA, 2018) 

 

Percebe-se o entendimento dos professores, ao serem desconstruídos mitos 

existentes quando aos níveis ou graus de inteligência e desempenho: “tem um QI 

excepcional”, “inteligentes também são criativas, na mesma proporção”, “se destaca 

em todas as áreas de Desenvolvimento humano - Superdotação Global” e   “se 

destaca em todas as áreas do currículo escolar”, “tem que ter boas notas - é o aluno 
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nota 10 em tudo”, em assentimento com as descobertas de  (PÉREZ, 2004; 2008; 

2012; SABATELLA, 2008; VIRGOLIM, 2014).  

 Da mesma forma, Gutiérez e Lopes (2011), descrevem as expectativas que 

devem ser evitadas pelos professores em relação aos estudantes com altas 

habilidades/superdotação: supor que se destacarão em todas as áreas de seu 

desenvolvimento, serão emocionalmente maduras, com alto autocontrole, 

independentes, responsáveis e tentarão agradar seu professor; serão excelentes em 

todas as áreas do currículo escolar; esperar que os estudantes "brilhantes" façam 

trabalhos brilhantes em todas as áreas; esperar que tenham uma grande motivação 

para se destacar na escola e que farão com esforço e interesse qualquer tarefa que 

seja proposta.  

Em outro grupo de professores, percebe-se a compreensão dos professores 

sobre as altas habilidades/superdotação como sendo multidimensional, que incluem 

não apenas habilidades intelectuais superiores, mas numa variedade de áreas. De 

acordo com o exposto por Sabatella (2008), não podem ser considerados um grupo 

homogêneo, mas um grupo extremamente heterogêneo, com componentes que se 

destacam por “inúmeras capacidades, variando tanto de habilidades cognitivas como 

atributos de personalidade e nível de desempenho” (p.75). 

 

Após o estudo e pesquisa compreendo que se faz necessário um olhar 
diferente para esses alunos, que a escola também esteja mais atenta e ativa, 
não deixando esses alunos passar despercebido diante dos demais alunos, que 
ele seja trabalhado da maneira correta. (CITRINO, 2018) 
 

Após estudo, conversação, debate e leitura sobre a temática obteve-se maior 
compreensão e reconhecimento em meus alunos alguns dos potenciais que se 
classificam como altas habilidades. (RIOLITA, 2018) 
 
 
Hoje devido a leitura, grupos de estudos e esclarecimentos feito pela equipe 
pedagógica26, ampliou-se o conhecimento sobre o assunto. Entendi que o 
aluno pode desenvolver em uma área do conhecimento com excelente 
potencial; não sendo necessário ser Nota 10 em todos. (AMAZONITA, 2018) 
 
 

                                                           
26 Entenda-se por equipe pedagógica, a atuação da pesquisadora que é pedagoga nas instituições de 

ensino VD1 e VD2, onde o estudo foi desenvolvido. 
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Pessoas que manifestam facilidade na aprendizagem com potencial intelectual 
elevado e que expressa habilidade superior em algumas áreas do 
conhecimento. (AMBAR, 2018) 
 
 
Educando que se destaca na minha concepção: facilidade em aprender, prazer 
em aprender, buscando alternativas diferentes nas soluções de problemas 
apresentados a ele. (MALAQUITA, 2018) 
 
Depois de se fazer leituras e discussões sobre o tema,  sabemos que o conceito 
de AH/SD é bastante abrangente:  pessoas com pluralidade de áreas de 
conhecimento humano que esta possa se destacar;  não é limitado à  
tradicional visão acadêmica da superdotação;  entendimento de que as altas 
habilidades se relacionam tanto com o desempenho demonstrado quanto com 
a potencialidade em vir a demonstrar um notável desempenho;  percepção de 
que a superdotação se modifica no decorrer do desenvolvimento do  indivíduo. 
(JADE, 2018) 
 
 
Sendo assim, a heterogeneidade, multipotencialidades e os níveis de 

habilidades são traços marcantes das altas habilidades/superdotação, pois se 

caracterizam pelo destaque em uma área ou mais áreas de habilidades, combinadas 

ou não, de forma simultânea ou mesmo em graus semelhantes. Isso porque diferem-

se “por seus interesses, estilos de aprendizagem, níveis de motivação e de 

autoconceito, características de personalidade, e principalmente por suas 

necessidades educacionais”. (VIRGOLIM, 2009, p.34).   

Desta forma, a questão: Considerando os aspectos de heterogeneidade, 

multipotencialidades e diferentes níveis e áreas de habilidades das altas 

habilidades/superdotação, você conseguiria identificar estudantes em sua 

disciplina em sala de aula? Se sim, de que forma? Se não, por quê?, objetivou 

verificar esse entendimento:  

Sim.  Pois a leitura e estudo sobre o tema, ampliou meus conhecimentos, tanto 
que após abordagem em nosso Colégio foi realizado um levantamento de 
hipóteses quem seriam nossos alunos que apresentam tais características 
como altas habilidades. (RIOLITA, 2018) 

Sim; pois cada indivíduo tem sua particularidade; o que permite que os mesmos 
se destaque com maior desenvoltura em algumas áreas de conhecimento. 
(AMAZONITA, 2018) 

Sim. Pelas atitudes do aluno em sempre buscar mais conhecimento e pela 
facilidade de compreender. (MALAQUITA, 2018) 
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Sim, porém o aluno teria que se destacar entre os demais da sala de aula. 
(RUTILO, 2018)  
 
Hoje, após ampliar o conhecimento sobre o tema e entender o que é AH/SD 
acredito que conseguiria identificar um aluno com essas características. 
(AMETISTA, 2018) 
 
Sim, por meio de atividades, avaliações e trabalhos desenvolvidos pelo aluno. 
(CRISTAL, 2018) 
 
Sim, aquele que se destacasse e tem facilidade e expor suas ideias e 
concretizá-las. (OBSIDIANA, 2018) 
 
Sim considero, por vários aspectos, um deles é que nem sempre o aluno quieto, 
comportado é AH/SD, levo em consideração o que ele(a) faz indiferente do 
comportamento. (QUARTZO, 2018) 
 
Hoje, com essa visão sobre AH/SD é possível identificar essas 
crianças/adolescentes. (JADE, 2018) 
 
 
Observa-se pela fala dos professores que através da realização do curso de 

formação conseguiriam identificar dos estudantes com altas habilidades/superdotação 

em suas salas de aulas. Observam-se a compreensão dos aspectos de observação 

sistemática do comportamento e do desempenho dos estudantes, com vistas a 

verificar a intensidade, a frequência e a consistência dos traços, ao longo de seu 

desenvolvimento (MEC, 2001). Entretanto, devem ser considerados ainda, o contexto 

socioeconômico e cultural onde os estudantes estão inseridos, pois “o 

desenvolvimento é, essencialmente, um processo de descoberta por meio da 

interacção social” (MÖNKS, 2003). 

Por outro lado, houve professores que embora tenha compreendido a 

necessidade da identificação, não se sentem seguros para realizá-la: 

 

(...) não me considero apta a diagnosticar sozinha, precisaria da ajuda de outros 
profissionais (TURQUESA, 2018) 
 
Ainda sou leiga no assunto. (HOWLITA, 2018) 
 
Não conseguimos precisar na sua totalidade tendo em vista que não temos 
todo esse conhecimento (DENTRITA, 2018) 
 
(...) através das leituras realizadas, acredito que sozinha não identificaria, 
somente com a ajuda de outros profissionais. (TURMALINA, 2018) 
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Evidencia-se ainda uma apreensão dos professores na identificação dos 

estudantes com altas habilidades/superdotação devido à complexidade, falta de 

conhecimento sistematizado, organizado e amplo da temática, do mesmo modo que 

Lima e Moreira (2018), verificam em suas pesquisas.  A realidade brasileira dificulta a 

identificação, pois os professores se deparam com imensas falhas educacionais, onde 

sentem-se desorientados, não sabem atender e ajudar a desenvolver as capacidades 

específicas de cada estudante (FARIAS e WECHSLER, 2014). Entretanto,  

 

é preciso que, em sua formação o professor seja preparado para identificar 
as características de superdotação e, desta forma, elaborar estratégias 
pedagógicas que atendam as necessidades de aprendizagem desses alunos 
(LIMA e MOREIRA, 2018, p.275).  

 

Diante disso, faz-se necessária a compreensão da necessidade, envolvimento 

e compromisso de todos os profissionais da educação, principalmente o professor, na 

identificação dos estudantes com altas habilidades/superdotação, pois 

 

o professor assume mais um grande papel: a avaliação minuciosa, detalhada, 
completa e real de seu aluno. As ações de identificação dessas pessoas, por 
fim, devem caracterizar um trabalho interdisciplinar e transdisciplinar, em que 
se ressalta o compromisso de todos os envolvidos com um processo 
socioeducacional (MEC, 1999, p.213). 

 

 As autoras Costa-Lobo, Medeiros e Pontes (2016) descrevem a identificação 

das altas habilidades/superdotação sendo multidimensional (áreas e dimensões), 

multirreferencial (pais, professores, psicólogos), multimétodo (programas, testes, 

produtos, portfólios), multitemporal (momentos e estágios de desenvolvimento), 

multicontextual (por exemplo: tarefas na escola, em casa) e multietápica (fases ou 

módulos de avaliação). Critérios esses, essenciais que devem ser considerados no 

contexto educacional inclusivo, principalmente pelo professor, enquanto mediador no 

processo de ensino e de aprendizagem.  

As altas habilidades/superdotação apresentam diversas concepções que não 

podem ser restritas a visão unidimensional associada ao conceito de QI, mas a 

compreensão multidimensional da inteligência (VIRGOLIM, 2014), que agrega todas 

as características de desenvolvimento do indivíduo, abrangendo tanto aspectos 

cognitivos quanto características afetivas, neuropsicomotoras e de personalidade, sob 

influência do contexto histórico e cultural. Diante disso, perguntou-se aos professores: 

Dentre as concepções de inteligência que influenciam as altas 
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habilidades/superdotação, qual você considera mais apropriada para o seu 

contexto escolar para identificar as altas habilidades/superdotação? Justifique 

sua escolha.   As respostas foram classificadas de acordo com a concepções 

apresentadas no Curso de formação e no material de apoio, conforme quadro 13: 

 

Quadro 13 – Respostas dos professores sobre as concepções de inteligência no 
contexto escolar para a identificação de altas habilidades/superdotação  

Concepção Respostas 

 

Teoria das 

Inteligências 

Múltiplas 

Mostra os traços que podem ser aplicados em todos os 
domínios das altas habilidade. (ARAGONITA, 2018) 
 
Dentro de uma instituição há uma diversidade muito grande e 
devemos reconhecer que as crianças/ adolescentes têm forças 
cognitivas diferenciadas e estudos cognitivos contrastantes. 
Dessa forma, todas as inteligências e suas especificidades 
devem ser levadas em consideração e estimuladas 
(linguística, lógico matemática, espacial,  musical,  corporal-
cinestésica e interpessoal). (JADE, 2018) 
 
Se levarmos as considerações de GARDNER, ele nos fala das 
inteligências múltiplas, que me baseio nas dimensões descritas 
por ele, como a linguística, logico matemática, espacial, 
musical, cinestésico – corporal, naturalista, interpessoal e 
intrapessoal. (QUARTZO, 2018) 
 

 

Concepção de 

Superdotação 

dos Três Anéis  

Comprometimento com a tarefa e criatividade ponto porque 
observando os alunos, estas destacam-se mais, pois alguns 
buscam por si em pesquisa e outros são criativos no 
desenvolvimento das atividades. (CITRINO, 2018) 
 

 

 

Modelo 

Multifatorial da 

Sobredotação 

Modelo multifatorial da sobredotação, uma vez que envolve 
também a família escola e colegas. (AMBAR, 2018) 
 
Modelo multifatorial  de sobredotação.  ambiente onde o aluno 
se insere ajuda no estímulo e desenvolvimento. (GRANADA, 
2018) 
 
Modelo multifatorial da sobredotação.  os ambientes estimulam 
a manifestação das habilidades. (HEMATITA, 2018) 
 
Eu vejo que o Modelo Multifactorial da Sobredotação, 
apresentada  por Mönks facilita a identificação destas 
habilidades no dia a dia, pois esta identificação envolve todo o 
grupo de convívio destas pessoas. (ÁGATA, 2018) 
 

Fonte: autoria da pesquisadora (2018) 
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 Vale ressaltar que a Teoria Triárquica da Inteligência também foi apresentada 

e descrita, entretanto, não houve a citação da mesma. Diante as concepções 

apresentadas, destacam-se as reflexões que abordam “perspectivas e possibilidades 

mais ousadas” (OUROFINO e GUIMARÃES, 2007, p. 50), ressignificando ideias 

quanto à identificação das altas habilidades/superdotação:  

 

Todas são importantes, por isso a necessidade de um trabalho coletivo. 
(AMAZONITA, 2018) 

 

Acredito que todas, pois cada aluno/indivíduo, em sua essência, apresenta a 
sua potencialidade de forma diferente; o que requer, que o professor seja 
atento para identificar ou reconhecer em seus alunos essas capacidades, pois 
na maioria das vezes, pela falta de conhecimento sobre essa temática, alguns 
alunos passam pelo processo de ensino-aprendizagem sem ser avaliado ou 
reconhecido com altas habilidades/superdotação. (RIOLITA, 2018) 
 
A escola é uma organização de caráter muito singular, tudo que se faz na 

escola tem reflexo direto e profundo na vida dos cidadãos. Assim sendo, não é 

possível atender educacionalmente as necessidades educacionais especiais, às 

áreas de interesse dos estudantes com estilos e ritmos de aprendizagem diferente 

sem uma identificação que vise o atendimento a necessidades educacionais especiais 

(DELOU, 2014), de tal forma, o professor exerce um papel fundamental na construção 

dessas práticas educativas. Para averiguar a visão dos professores visto essa 

importância, foram questionados: Você considera importante do papel do 

professor frente ao estudante com altas habilidades/superdotação em sala de 

aula? Se sim, de que forma? Se não, por quê? 

 

Sim, o professor pode contribuir no desenvolvimento do indivíduo, abrangendo 
tanto aspectos cognitivos, características afetivas, neuropsicomotoras e de 
personalidade, no qual o conceito de superdotação pode ser influenciado pelo 
contexto histórico e cultural e em função do momento histórico e social. 
(AMETISTA, 2018) 
 
Sim. Como mediador estimulando aluno para buscar cada dia mais 
conhecimento e aprendizado. (OPALA, 2018) 
 
Certamente o professor vai poder contextualizar os conhecimentos. 
(DENDRITA, 2018) 
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Sim, uma vez que o professor pode dar subsídios e oportunidades de 
aprendizagem para desenvolver ainda mais o potencial do estudante. (AMBAR, 
2018) 
 
O professor é mediador e por isso pode transmitir e ajudar na fundamentação 
dos seus conhecimentos. (OBSIDIANA, 2018) 
 
Sim, é um desafio constante, cabe ao professor e ler mais sobre o assunto e 
assim que perceber que o aluno tem perfil de altas habilidades de comunicar a 
direção e a equipe pedagógica para fazer um diagnóstico. (AMAZONITA, 2018) 
 
Sim.   O professor tem um papel importante de descobrir, motivar e não deixar 
essas potencialidades ficarem desconhecidas por se perderem por falta de 
incentivo. (IOLITA, 2018) 
 
O papel do professor é muito importante para avaliação desses aspectos 
percebendo avaliando e mensurando quando possível. (CRISTAL)  
 
Certamente que sim, o professor assume um papel importantíssimo de mediar 
o conhecimento e proporcionar alternativas que contribui para enriquecer e 
aprimorar as potencialidades de nossos alunos. (RIOLITA, 2018) 
 
O professor sempre será importante para motivar; explorar e mostrar caminhos 
alternativos para o aluno. (MALAQUITA, 2018) 
 
Sim, pois o professor é alguém de muita importância para esse processo do 
aluno com altas habilidades ou incentivando e apoiando no que for necessário. 
(BRONZITA, 2018) 
 

 
 As respostas afirmativas quanto a importância do professor forma unânimes, 

no papel de mediador, facilitador e motivador da aprendizagem, garantindo a 

avaliação para a identificação das altas habilidades/superdotação deverá ser 

realizada, no contexto escolar do ensino comum, através da observação direta e 

sistemática das expressões de habilidades, interesses, capacidade intelectual geral, 

aptidão acadêmica específica, pensamento criador ou produtivo, capacidade de 

liderança, talento especial para as artes e capacidade psicomotora, podendo ser 

complementada com laudo psicológico. 

Entretanto, percebe-se a preocupação dos professores em estar capacitados 

para reconhecer e atuar com estudantes com altas habilidades/superdotação:  

 

Sim, desde que o professor tenha uma capacitação adequada para trabalhar 
com este aluno. (RUTILO, 2018) 
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Sim, porém o professor tem que ter capacitação adequada para trabalhar com 
os alunos com altas habilidades/superdotação (RODONITA, 2018) 
 
Sim. Ajudando no seu desenvolvimento. Mas para que isso aconteça o 
professor deve estar muito bem preparado, buscando recursos, fazendo com 
que o aluno se desenvolva em seu próprio ritmo não o deixando desmotivar. 
(ARAGONITA, 2018) 
 
Sim primeiramente o professor tem que estar preparado para saber trabalhar 
com AH/SD, já que por falta de informação/conhecimento acaba nos impedindo 
de nos aprofundarmos. Geralmente os alunos que são “ autodidatas” ou mais 
independentes acabamos deixando de lado e deixando a desejar, não dando a 
devida importância que esse aluno merece. (QUARTZO, 2018) 
 
O professor é extremamente importante tanto para identificar estas habilidades, 
bem como para ajudar na formação destes alunos. Porém os próprios 
professores precisam de uma formação continua e adequada para realizar 
estas identificações com maior qualidade. (ÁGATA, 2018) 
 

 

 Todas as respostas remetem a atenção e dedicação dos profissionais 

envolvidos a uma profunda reflexão sobre o papel de cada um na construção de 

práticas educacionais viáveis para a realidade brasileira, conforme os achados de 

(OUROFINO e GUIMARÃES, 2007).  Assim como, a abordagem refere-se à 

concepção Modelo Multifatorial da Sobredotação, de Mönks, que aborda o progresso 

dos estudante com altas habilidades/superdotação, influenciado por um ambiente 

social de ajuda, tolerância e motivação, tanto pais quanto professores, uma vez que 

necessitam de uma resposta educacional exclusiva (CAMACHO, 2016), a exemplo da 

afirmação da professora Turquesa: Com certeza, o papel do professor e da família é 

muito importante tanto no que diz respeito a diagnóstico como ao acompanhamento 

do mesmo. (TURQUESA, 2018). Para Mönks (2003, p. 52), “os pais e os educadores 

têm a grande responsabilidade de proporcionarem uma educação e instrução 

adequadas às necessidades específicas das crianças sobredotadas”. 

 Concorda-se com Almeida, Costa-Lobo, Almeida, Rocha e Piske (2017), que 

tais constatações, argumentam a importância da “formação dos pais e dos 

professores, (...) é um requisito para se trabalhar de forma mais eficaz na área da 

sobredotação” (p. 32). Assim sendo, garantir-se-á no contexto escolar, o que 

estabelece as orientações da SEED-PR (PARANÁ, 2011, p. 6),  
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trabalho colaborativo com professores da classe comum tem como objetivo 
desenvolver ações para possibilitar o acesso curricular, avaliação 
diferenciada e organizar estratégias pedagógicas de forma a atender às 
necessidades educacionais especiais dos alunos. Trabalho colaborativo com 
a família tem como objetivo possibilitar o envolvimento e participação desta 
no processo educacional do aluno. 
 
 

As altas habilidades/superdotação entendidas como um fenômeno 

multidimensional, multipotencial e multidirecional, classificadas por DELOU (2007), 

ALENCAR (2007), SABATELLA (2008), PEREIRA (2014) e VIRGOLIM (2007; 2014) 

agregam comumente todas as características de desenvolvimento do indivíduo, 

abrangendo tanto aspectos cognitivos quanto características afetivas, 

neuropsicomotoras e de personalidade, que não podem passar despercebidas no 

contexto educacional.  Nesse aspecto, solicitou-se aos professores: Enumere 

algumas características mais frequentes na sua comunidade escolar, que 

possam ser indicativos de altas habilidades/superdotação: 

 

Facilidade na aprendizagem de conteúdos, capacidade de liderança iniciativa 
diante a desafios, interesse e dedicação assídua nas tarefas, potencial 
intelectual elevado, e potencial criativo. (AMBAR, 2018) 
 
Alunos com potencialidades variadas; percebi que muitas se classificam pelas 
características intelectuais; comportamentais emocionais, de liderança escolar. 
(RIOLITA, 2018) 
 
Atentos; participativos; rápido; com ótimas ideias; sugestivo; líderes; 
curiosos; independentes e com senso de humor.  (CITRINO, 2018) 
 
Desempenho; criatividade; dedicação curiosidade e motivação. (GRANADA, 
2018) 
 
Concentração; aborrecimento com rotina; rejeição a autoridade excessiva, 
comportamento irrequieto, perturbador e inoportuno; interesse no convívio com 
pessoas de nível intelectual similar; autoconfiança. (ÁGATA, 2018) 
 
Facilidade e agilidade na realização de tarefas; ótimo raciocínio lógico 
interpretação e capacidade melhor de concentração (OPALA, 2018) 
 
Aprende fácil e rapidamente; sempre bem informado esperto para realizar 
atividade. (RUTILO, 2018) 
 
Aprender rápido, é criativo, está sempre bem informado inclusive em áreas 
incomuns. (JASPE, 2018) 
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Criatividade, articulador de ideias, processar informações rapidamente, busca 
de originalidade e autenticidade, paixão por aprender e concentração. 
(CIANITA, 2018) 
 
Processar informações rapidamente, boa comunicação e atenção prolongada 
nos temas de interesse. (CRISTAL, 2018) 
 
Quando o aluno demonstra sua capacidade com rapidez, com criatividade, 
sempre bem informado sobre o assunto em destaque e em várias áreas. 
(BRONZITA, 2019) 
 
Dicção, observação e facilitação de maneira rápida. (HOWLITA, 2018) 
 
Envolvimento, criatividade, articulação de ideias, processar informações 
rapidamente, buscar originalidade e autenticidade. (SELENITA, 2018) 
 

 

Considerando as respostas acima, as percepções dos professores abrangem 

sobre as características típicas, comportamentais, intelectuais e de liderança. Porém, 

ressalta-se que as características das altas habilidades/superdotação são mais 

abrangentes, as quais não podem ser menosprezadas como as características 

emocionais, sociais e psicológicas, que são determinantes tanto na superdotação 

escolar como na superdotação produtivo-criativo. O reconhecimento dos diferentes 

estilos de aprendizagem, interesses, motivações, habilidades e necessidades, 

valorizam as potencialidades de cada sujeito. (BRASIL, 2015, p.2).  

Desta forma,  

a sobredotação traduz a convergência de características pessoais e 
condições favoráveis dos contextos de desenvolvimento e de aprendizagem, 
nos quais é relevante a capacidade intelectual mas não suficiente. Outras 
características psicológicas (e.g., criatividade, motivação, personalidade) são 
igualmente importantes, não se podendo também ignorar o papel dos agentes 
e instituições educativas. (ROCHA, 2017, p.26) 
 
 

As ideias errôneas e equivocadas sobre diversos aspectos das altas 

habilidades/superdotação ainda provocam preconceitos, estereótipos, crenças e 

mitos, resultando em entraves para a identificação e o atendimento educacional 

especializados a esses estudantes. Após apresentação das causas e das 

classificações dos mitos, no Curso de Formação, foi solicitado aos professores que 

respondessem: Quais os mitos sobre as altas habilidades/superdotação são mais 

frequentes entre os professores? Justifique a sua resposta:  

 



 
 

197 
 

O principal mito é que o aluno com altas habilidades/ superdotação seja mais 
inteligente que o professor;  excelente rendimento acadêmico nem sempre os 
superdotados têm um bom rendimento.   (CITRINO, 2018) 
 
O superdotado é: "gênio", "sabe tudo", "é sinônimo de QI alto”, “bem-sucedido 
na escola”. (IOLITA, 2018) 
 
A pessoa com altas habilidades superdotação se destaca em todas as áreas 
do currículo escolar, nota 10 em tudo; existem mais homens do que mulheres 
com altas habilidades superdotação. (AMBAR, 2018) 
 
Que o aluno que possui altas habilidades tem que ser nota 10 em todas as 
disciplinas escolares e ser bem disciplinado. (AMAZONITA, 2018) 
 
De que o aluno para se classificar em altas habilidades/superdotação tem que 
ser bom em tudo. (GRANADA, 2018) 
 
Que o aluno com altas habilidades/superdotação sabe tudo e não precisa de 
ajuda do professor. (OLHO DE TIGRE, 2018) 
 
Que o aluno deveria se destacar em todas as áreas do conhecimento, 
apresentando um rendimento escolar acima da média (JADE, 2018) 
 
Que o aluno deveria se destacar em “todas” as áreas do conhecimento, sendo 
produtivo-criativo e ao mesmo tempo demonstrar superdotação escolar. 
(AMETISTA, 2018) 
 
Que tenha que ser bom em tudo, que tenha que ter avançado de ano por ter 
altas habilidades. (HEMATITA, 2018) 
 
O educando pode ser alta habilidade em apenas uma área ou aspectos e não 
como é rotulado “gênio” em todas as áreas. (MALAQUITA, 2018) 
 
Que o aluno com esse diagnóstico tem que saber tudo. (RODONITA, 2018) 
 
Pessoas com altas habilidades se destacam em todas as áreas do 
conhecimento e possui boas notas; pessoas com altas habilidades não 
precisam de atendimento. (CRISTAL, 2018) 
  
Que o aluno tem que ser um super-herói, tem que saber tudo, e tem que ser o 
número um (01) da sala em comportamento tanto quanto em conteúdo. 
(QUARTZO, 2018) 
 
De que o aluno deve sempre saber de tudo esquecer-se de que o aluno já traz 
vários conhecimentos e sua capacidade que deve ser valorizada. (BRONZITA, 
2018) 
 
Muitas vezes o aluno é visto como metido, petulante, arrogante. Não consegue 
muitas amizades. Outras vezes acham que se destaca por ser de uma família 
bem estruturada e de ter condições de aceso ao conhecimento e as 
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informações com mais facilidade. Precisa ser “gênio” em tudo o que faz. 
(TURQUESA, 2018) 
 
É um aluno nota 10 em tudo, filhos de pais organizados, pessoas com altas 
habilidades/superdotação possuem características genéticas. (HOWLITA, 
2018) 
 

Destaca-se que a maioria dos professores discorreram sobre os mitos 

classificados como desempenho, haja visto que são os mais frequentes no contexto 

escolar: “sabe tudo”, nota 10, superdotação global, entre outros. Contudo, houve a 

citação dos mitos relacionados à constituição, à distribuição e ao atendimento, 

percebendo-se uma diversidade de ideais errôneas presentes nas instituições de 

ensino pesquisadas.  

Para a superação de tais barreiras conceituais e atitudinais se requer a 

eliminação do infundamentado preconceito ideológico, tão nefasto, de forma a 

garantir, segundo os preceitos historicamente defendidos pelo ideal democrático, o 

direito que cada pessoa tem de acordo com suas necessidades (PÉREZ e FREITAS, 

2014). 

Para Lima e Matos (2018), os mitos são um sistema defensivo para encobrir 

angústias trazidas pelo desconhecido, porém “estão incorporados à cultura 

educacional” (FLEITH, 2009, p. 200). A autora aborda que, 

 

tais mitos inevitavelmente são incorporados pelos educadores e se refletem 
nas práticas educacionais, sociais e familiares que, em vez de criarem 
ambientes educacionais propícios ao progresso dos talentos, oferecem 
oportunidades limitadas de desenvolvimento à expressão da inteligência, à 
criatividade e aos interesses (FLEITH, 2009, p.203). 

 

 Assim sendo, faz-se necessário e urgente, descontruir através de novos 

saberes, essas crenças resultam da ignorância acerca da temática que têm 

permanecido até aos dias de hoje, constituindo um dos entraves à provisão de 

condições educativas adequadas às necessidades específicas deste grupo de 

estudantes (ROCHA, 2017), da mesma forma, que “a família seja o suporte necessário 

ao longo desse percurso” (RECH e NEGRINI, 2019).   

A identificação das altas habilidades/superdotação, como vista nos capítulos 

anteriores, é um processo dinâmico que engloba a avaliação e acompanhamentos 

abrangentes e contínuos.  Para o MEC (BRASIL,1995;1999), no processo de 

identificação deve fazer parte o maior número possível de dados, informações e 
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pontos de vista (diretor, professores, colegas e familiares), através de inúmeras 

técnicas e instrumentos, bem como testes psicológicos. Quanto maior e mais variadas 

forem as fontes de informação, melhor serão os encaminhamentos para programas 

especiais de atendimento, de modo que, se consideram igualmente valiosos todos os 

instrumentos referidos, sem dar destaque especial a qualquer deles.  

Com base nesses pressuposto, durante o Curso de Formação de Professores, 

foram apresentados diversos instrumentos psicológicos e psicopedagógicos para 

identificar estudantes com altas habilidades/superdotação, de modo especial, o 

instrumento psicopedagógico, desenvolvido pelas autoras Machado, Vestena e Barby 

(2017), que  consiste num instrumento de triagem respondido sob forma de 

questionário por professores do ensino fundamental, com a finalidade de identificar 

estudantes com indicativos de altas habilidades/superdotação. Ao qual foi 

questionado: O instrumento psicopedagógico apresentado para identificar as 

altas habilidades/superdotação, contempla o objetivo proposto? Justifique a 

sua resposta. A maioria das respostas dos professores, afirmaram que o 

instrumento psicopedagógico atinge o objetivo proposto, justificando: 

 

Este instrumento facilita bastante esta identificação, principalmente porque não 
temos acesso a outros instrumentos para facilitar a observação das habilidades 
de superdotação. (ÁGATA, 2018) 
 
Sim, porque com esse instrumento é possível identificar o aluno, pois o mesmo 
apresenta questões do dia a dia e que muitas vezes passa despercebido por 
nós professores. (CITRINO, 2018) 
 
Acredito que sim, pois através deste instrumento abre-se um leque de 
possibilidades para identificar os estudantes com indicativos de altas 
habilidades. (RIOLITA, 2018)  
 
Sim, pois através dele pode-se proporcionar um estudo avaliativo e a partir dos 
resultados obtidos, desenvolver um trabalho com maior objetividade as altas 
habilidades nesse indivíduo. (AMAZONITA, 2018) 
 
Sim, pois é instrumento para identificação do aluno com altas habilidades/ 
superdotação, utiliza critérios que contemplam todos os aspectos (inteligência). 
(JADE) 
 
Sim, contempla as habilidades na sua totalidade. (DENDRITA, 2018) 
 
Sim. Abrange todas as habilidades, considerando os comportamentos e 
atitudes. (SELENITA, 2018) 
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Sim, porque conseguimos identificar vários alunos em nosso meio, alunos que 
já se dedicavam em algumas disciplinas. (GRANADA, 2018) 

 
Sim, porque é possível identificar o aluno, que muitas vezes passa 
despercebido por nós professores. (OLHO DE TIGRE) 
 
Sim. Através desse instrumento facilita a identificação, pois o professor não 
está preparado para saber lidar com essa questão. (MALAQUITA, 2018)  
 
Sim, pois o método para identificação do aluno com AH/SD utiliza critérios que 
contemplam todas as inteligências. (AMETISTA, 2018) 
 
Sim, pois foi possível identificar em nosso meio que se destacavam em 
algumas disciplinas. (HEMATITA, 2018) 
 
Com certeza abrange todas as habilidades considerando os comportamentos 
e atitudes. (CIANITA, 2018) 
 
Sim, mas seria necessário ainda uma avaliação minuciosa de cada caso, eu 
acredito. (TURMALINA, 2018) 

 

Houve também dentre as respostas dos professores a afirmativa da 

parcialidade e de discordância do objetivo proposto, argumentando-se:  

 

Não. Não temos salas especializadas (MULTIDISCIPLINARES) para atender o 
aluno com esse tipo de habilidades e nem professores preparados 
(ESPECIALIZADOS). (ARAGONITA, 2018)  
 
Não, no total, pois acredito que deve haver mais momentos como esse para 
discutir e dialogar com os professores para ter uma análise ampla de como 
identificar AH/SD. (QUARTZO, 2018) 
 
Em partes, deve-se procurar outros profissionais para um diagnóstico mais 
preciso. (RODONITA, 2018) 
 
O instrumento é importante, mas não totalmente suficiente, necessita–se de 
uma avaliação, de um acompanhamento e um diagnóstico mais aprofundado. 
(TURQUESA, 2018) 
 
Parcialmente, pois deve-se procurar outros profissionais para um diagnóstico 
mais completo e bem determinado. (BRONZITA, 2018) 
 

 

Percebe-se que a utilização de instrumentos psicopedagógicos para a 

identificação de estudantes com altas habilidades/superdotação, tornam-se viáveis, 

em consonância com Farias e Weschlers (2014), “por valorizar e trazer de volta ao 
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cenário a figura do professor na avaliação do aluno” (p.344), e assim propor “ações 

pedagógicas [...] para suprir as necessidades educativas de modo satisfatório” 

(SABATELLA, 2008, p.124). 

Concordando com Farias e Weschler (2014) é necessário ressaltar a 

importância de clarificar as altas habilidades/superdotação na população envolvida no 

processo de identificação e desenvolvimento, principalmente os professores, por meio 

de diferentes estratégias multidisciplinares e possibilitar o uso de instrumentos para 

reconhecimento dos estudantes com altas habilidades/superdotação, justificando, 

 

parecer óbvia a necessidade de fomentar, qualitativa e quantitativamente, 
outros recursos além das escalas e dos testes psicológicos validados e 
normatizados para o país, a fim de que possamos ter procedimento e 
instrumentos com qualidade científica para auxiliar no processo de 
identificação de talentos nas mais diversas áreas (p. 344). 

 

Dentre as atividades práticas propostas pelo Curso de Formação de 

Professores, foram realizadas a aplicação da Lista de Verificação de Indicadores de 

Altas Habilidades/Superdotação - LIVIAHSD (Pérez e Freitas, 2016), nas áreas de 

disciplinas específicas e nas áreas de Educação Física e Arte, num total de 88 listas, 

nas quais foram indicadas nas instituições de ensino VD1 e VD2 um número 

expressivo de estudantes, conforme o quadro 14. 

 

Quadro 14 – Número de estudantes com indicadores de altas habilidades/superdotação nas 

instituições de ensino estaduais VD1 e VD2. 

Instituição 6º.  ano 7º. ano 8º. ano 9º. ano Total 

VD1 1 2 2 4 9 

VD2 5 5 5 3 18 

Fonte: autoria própria (2018). 

 

Todas as listas de verificação de indicadores de altas habilidades/ 

superdotação foram corrigidas de acordo com as orientações do Manual de 

Identificação de Altas Habilidades/Superdotação (PÉREZ e FREITAS, 2016), 

considerando-se os estudantes que tiveram indicado pelo menos 51% das questões 

de 1 a 24, devendo ser citado pelo menos 13 vezes, além da citação na questão 25. 

Na instituição de ensino VD1, com 67 estudantes matriculados em quatro turmas, o 

número total de indicação foram 9 estudantes, perfazendo o percentual de 13%.  Na 



 
 

202 
 

instituição VD2, com 127 estudantes matriculados em turma foram indicados 18 

estudantes, perfazendo 14%. 

Após as indicações da LIVIAHSD, a outra atividade prática, constituiu-se na 

aplicação do instrumento psicopedagógico elaborado pelas autoras Machado, 

Vestena e Barby (2017), o qual foram aplicados aos 27 estudantes das instituições de 

ensino VD1 e VD2. Os instrumentos psicopedagógicos preenchido pelos professores 

das áreas indicadas e as correções foram realizadas nas instituições de ensino, com 

auxílio das professoras da Sala de Recurso Multifuncional e das equipes diretivas, as 

quais realizadas de acordo com as orientações e normativas do instrumento 

psicopedagógico.  

 Percebeu-se mediante os resultados, que no Colégio VD1, dos 09 estudantes 

avaliados com indicativos de altas habilidades/superdotação: 03 estudantes obtiveram 

com pontuação máxima, 100% em todos os tipos de inteligência: Linguística verbal, 

viso espacial, lógico matemática e habilidade geral; 02 estudantes destacaram-se na 

área viso espacial; 02 estudantes na área lógico matemática e 01 estudante houve 

destaque em ambas áreas, viso espacial e lógico matemática, com pontuação 

máxima. No quesito de habilidade geral, 07 estudantes obtiveram a pontuação 

máxima, 100% e 1 estudante perfez o percentual de 87,5%.  Na escola VD2, 02 

estudantes destacaram-se na área linguística verbal; 05 estudantes obtiveram 

destaque na área viso espacial; 09 estudantes na área lógico matemática e 02 

estudantes destacaram-se em ambas áreas, viso espacial e lógico matemática, com 

pontuação máxima. Quanto a habilidade geral 15 estudantes, obtiveram pontuação 

máxima, 100%; 01 estudante obteve 87,5%; 01 estudante com 62,5% e 01 estudante 

com 50% de indicativos de altas habilidades/superdotação.  

Desta forma, comprova-se a eficácia do instrumento psicopedagógico como um 

instrumento de fácil acesso e uso para a identificação das altas 

habilidades/superdotação nos estudantes do Ensino Fundamental II, na rede estadual 

de ensino. Diante dos resultados obtidos, decidiu-se em ambas as instituições de 

ensino dar continuidade ao processo de identificação de estudantes utilizando-se de 

outros instrumentos de identificação, bem como investigar o contexto familiar.  

Concorda-se que “a sobredotação necessita de outras características pessoais 

que não estritamente intelectuais, bem assim como de contextos escolares e 

familiares favoráveis (...), dimensões: cognitivas, aprendizagem/rendimento, 

motivação e personalidade” (ROCHA, 2017, p. 21).  
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Assim, sugere-se a adaptação do instrumento pedagógico das autoras 

Machado, Vestena e Barby (2017), para aplicação com os familiares dos estudantes 

com indicativos de altas habilidades/superdotação, o pode comprovar e validar os 

dados obtidos no contexto escolar, visando, atender ao desenvolvimento cognitivo, à 

sua realidade social e emocional, às suas necessidades individuais específicas 

(MACHADO, VESTENA e BARBY, 2017). 

 Desta forma, após as adaptações o instrumento psicopedagógico aplicado à 

família, obtém-se:  

Quadro 15 - Habilidade Linguístico Verbal aplicado à família 
 

 
Nº 

 
ITENS 

 

 
1  

 
2  

 
3  

 
4  

01 Seu filho (a) tem comportamento diferenciado pela riqueza do vocábulo, 
organização do pensamento e fluência verbal, em comparação aos demais 
de sua idade.  

    

02 Seu filho (a) É questionador, está sempre especulando, procurando 
descobrir o como e o porquê das coisas. 

    

03 Seu filho (a) possui informações a respeito de uma variedade de assuntos 
acima do interesse habitual dos colegas de sua idade. 

    

04 Seu filho (a) está sempre complementando os conhecimentos do grupo com 
informações mais complexas e atualizadas. 

    

05 Seu filho (a) lê muito por conta própria e demonstra preferência por 
biografias, enciclopédias, atlas, livros de viagens, poesias, ciências, dramas 
e artes. 

    

06 Seu filho (a) faz uso de termos que normalmente não são encontradas em 
crianças ou adolescentes com a mesma idade. 

    

Fonte:  Adaptação de Machado, Vestena e Barby (2017) 
Quadro 16 - Habilidade Viso Espacial à família 

 
Nº 

 
ITENS 

 
1  

 
2  

 
3  

 
4  

07 Seu filho (a) é um observador dinâmico e eficiente, demonstrando  
habilidade acentuada na percepção de detalhes. 

    

08 Seu filho (a) tem elevado nível de atenção e concentração ao realizar 
atividades viso espacial.   

    

09  Seu filho (a) realiza trabalhos manuais com eficácia     

10 Seu filho (a) é criativo e produz coisas novas e originais com diferentes tipos 
de materiais. 

    

11 Seu filho (a) tem facilidade para perceber a beleza nas formas e cores.     

12 Seu filho (a) consegue estabelece  vários tipos de relações lógicas 
(abstrata), sem fazer uso do concreto. 

    

Fonte: Adaptação de Machado, Vestena e Barby (2017) 

 

 

Quadro 17 - Habilidade Lógico Matemática aplicado à família 

 
Nº 

 
ITENS 

 
1  

 
2  

 
3  

 
4  
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13 Seu filho (a), utiliza-se do pensamento hipotético dedutivo (baseado em 
hipóteses) na resolução de problemas. 

    

14 Seu filho (a), utiliza-se de caminhos alternativos e inusitados para resolver 
problemas diversos. 

    

15 Seu filho (a),formula hipóteses, justifica e prova logicamente os fatos.     

16 Seu filho (a), possui flexibilidade e habilidade na organização de dados 
numéricos. 

    

17 Seu filho (a), demonstra originalidade e criatividade na resolução de 
problemas. 

    

18 Seu filho (a), faz uso dos símbolos aritméticos com facilidade e agilidade.     

Fonte:  Adaptação de Machado, Vestena e Barby (2017) 

 

 
Quadro 18 - Habilidade Geral aplicado à família 

 
Nº 

 
ITENS 

 
1  

 
2  

 
3  

 
4  

19 Seu filho (a), é persistente no que faz e gosta.       

20 Seu filho (a), é sensível a injustiças tanto a nível pessoal, quanto social.     

Fonte: Adaptação de  Machado, Vestena e Barby (2017) 

 

Seguindo os padrões do instrumento psicopedagógico elaborado por Machado, 

Vestena e Barby (2017),  critérios  de escolha de 1 a 4 pontos de acordo com a 

categoria escolhida: raramente (1 ponto), ocasionalmente (2 pontos), frequentemente 

(3 pontos) e continuamente (4 pontos), totalizando 6 a 24 pontos nas áreas especificas 

e 2 a 8 pontos na área geral, para a correção e tabulação dos dados e o registro da 

pontuação, utilizam-se os mesmos apresentados nos quadros 10 e  11, onde indicam-

se os pontos alcançados e a porcentagem por habilidades específicas. 

 A aplicação do mesmo instrumento psicopedagógico para a identificação das 

altas habilidades/superdotação, para professores e familiares, numa abordagem 

sociocultural, permitem analisar e comparar dados, pois de acordo com Gutiérrez e 

Lopes (2011), os dados do contexto escolar analisam as características,a organização 

educacional e as relações que são estabelecidas na sala de aula, as interações que 

o estudante estabelece com o outros estudantes e professores; os  

dados de contexto familiar mostram características da família e do ambiente, que 

resultam significativamente no desenvolvimento educacional, expectativas dos pais, 

as possibilidades de cooperação e desenvolvimento do programa educativo; e os 

dados do contexto social analisam os recursos culturais e programas específicos, aos 

quais o estudante pode ter acesso e  que pode constituir um aprendizado 

complementar ao seu desenvolvimento pessoa. 
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 Há a necessidade de desenvolver parcerias na educação do estudante, pois 

estes “necessitam de incentivo e valorização” (GAMA, 2007, p. 73). Além disso, Gama  

(2007) descreve outras razões que favorecem  o entendimento mútuo da família e da 

escola sobre as altas habilidades/superdotação:  

a) a paternidade traz imensas e variadas responsabilidades para os pais, ser pai ou 

mãe de uma criança com altas habilidades/superdotação é uma responsabilidade 

ainda maior, que pode ser causa de tremendo estresse e grande pressão sobre os 

pais. Dividir a responsabilidade com a escola diminui a pressão e, consequentemente, 

diminui o estresse e aumenta a eficiência da tarefa;  

b) o estudante com altas habilidades/superdotação necessita de uma pessoa 

altamente interessada que o ajude na busca da melhor educação, aquela que 

permitirá que ele atinja os mais altos níveis de especialização que seu potencial lhe 

permite. Ninguém melhor do que os pais para fazer o papel de intermediário entre o 

estudante e sua aprendizagem escolar; 

c) por conhecerem muito bem seus filhos, os pais são aqueles que melhor identificam 

os alunos com altas habilidades/superdotação. Numa parceria baseada na confiança 

e no respeito mútuo, a escola ganha por ter o conhecimento dos pais a seu serviço; 

d) os pais geralmente conhecem muito bem seus filhos: seus interesses, suas 

habilidades, seus limites e suas necessidades. Assim, na parceria da família com a 

escola, o maior beneficiário será o estudante, que verá seus objetivos facilitados pelo 

meio ambiente - tanto escolar quanto extracurricular; 

e) os pais têm o direito de esperar a ajuda e as adaptações da escola na 

suplementação curricular para seus filhos com altas habilidades/ superdotação. Num 

ambiente de troca, de confiança e de parceria, as expectativas e as responsabilidades 

são repartidas e, portanto, os objetivos são atingidos mais facilmente; 

f) por conhecerem as teorias, as metodologias e os materiais de educação, os 

profissionais da escola podem ser aliados dos pais nas sugestões de oportunidades 

educativas apropriadas para os estudantes com altas habilidades/superdotação. É o 

conhecimento dos especialistas à disposição das famílias; 

g) as escolas que criam atendimentos especializados podem contar com o apoio que 

os pais se dão uns aos outros. O que diminui as ansiedades e aumenta o 

conhecimento específico sobre o desenvolvimento e a educação de superdotados. Os 

benefícios serão sentidos por todos - pais, profissionais e alunos. 
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A nível nacional, percebe-se que na Educação Básica as altas 

habilidades/superdotação evoluem gradativamente no reconhecimento, na 

identificação e no atendimento educacional especializado, conforme aponta os dados 

do Censo Escolar do ano de 2018. Entretanto, a formação inicial e continuada continua 

deficitária, apesar dos avanços na legislação e nas políticas públicas pertinentes às 

altas habilidades/superdotação. Não há formações específicas para os professores 

que atuam na rede estadual de ensino, embora estarem previstas no PNE (2014-

2024) e no PEE (2015-2015). Formação essa, que se justifica pela fala da Professora 

Riolita, “percebe-se que essa temática precisa ser estudada com maior profundidade 

entre os professores para que os mesmos possam desempenhar seu papel em sala 

de aula com maior segurança sem medo de cometer erros ou injustiças. Tal 

constatação, pode-se perceber em outros professores quando questionados: Você 

considera importante a formação continuada por parte da SEED-PR, 

abrangendo a temática das Altas habilidades/superdotação? Se Sim, de que 

forma? Se não, por que?  

 

Sim, pois temos vários alunos e precisamos além de diagnosticar saber como 
trabalhar com esses alunos em sala de aula. (OLHO DE TIGRE, 2018) 
Sim.  Se faz necessária formação específica para que todos os docentes 
saibam como trabalhar de maneira satisfatória com esses estudantes. (IOLITA, 
2018) 
 
Sim. Por meio de informações, cursos, encontros de estudos e semanas 
pedagógicas. (AMBAR, 2018) 
 

Com certeza, pois não temos cursos para adequação e para atendermos esses 
alunos. (JADE, 2018) 
 
Sim, esta abordagem sobre as altas habilidades deve contemplar nos estudos 
da formação continuada. (AMAZONITA, 2018) 
 
Certamente, é de fundamental   importância que se proponha estudos 
direcionados a essa temática para sempre dar o conhecimento e desmistificar 
mitos. (RIOLITA, 2018) 
 
Sim, pois falta formação específica para os profissionais da educação 
identificarem alunos AH/SD. (AMETISTA, 2018) 
 
Sim. Através de cursos para os professores com a temática citada pois como 
citei não estamos preparados para identificar saber conviver com o educando 
com altas habilidades superdotação no nosso dia-a-dia. (MALAQUITA, 2018) 
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Sim já que somos professores e convivemos com os estudantes todos os dias. 
(HOWLITA, 2018) 
 
Sim. Com o aumento da demanda, com mais informações e capacitações com 
especialistas na área. (TURQUESA, 2018) 
 
Sim, através de cursos palestras e materiais que divulga o tema e tragam 
informações que enriqueçam os professores a respeito da temática. (OPALA, 
2018) 
 
Seria ótimo se tivesse formação continuada por parte da SEED/PR.  (RUTILO, 
2018)  
 
Sim, visando mais informações e práticas pedagógicas envolvendo as altas 
habilidades superdotação. (SELENITA, 2018) 
 
Sim, objetivando sempre informar práticas pedagógicas visando AH/SD. 
(DENDRITA, 2018) 
 
Sim, tendo mais conhecimento para identificar e trabalhar com o educando 
estimulando para o sucesso. (OBSIDIANA, 2018)  
 
Sim, é de grande relevância, por meio de cursos, palestras e criando 
ferramentas que facilitem o trabalho dos educadores neste trabalho de 
identificação desta temática. (ÁGATA, 2018) 
 

 

 A resposta afirmativa foi unânime, pois todos os professores reconhecem a 

importância de se abordar a temáticas das altas habilidades/superdotação nas 

formações continuadas ofertadas pela SEED nas atividades previstas em calendário 

escolar (semana pedagógica, formação em ação e em cursos à distância). Observa-

se nas respostas dos professores as temáticas visando a compreensão da 

identificação, do atendimento, das práticas pedagógicas e da superação de ideias 

errôneas, através de cursos, palestras, capacitações, materiais de apoio e 

ferramentas educativas, pois “é um trabalho bem importante, para que todos nós 

tivéssemos acesso a definição, conceito e como trabalhar com esses alunos, porque 

talvez a gente encontraria muito mais aluno”. (HEMATITA, 2018)  

 

Concordando com Rech e Negrini (2019, p. 494),  

 

em tempos de educação inclusiva é fundamental que os professores tenham 
oportunidades de ampliar sua formação inicial, participando de cursos, 
palestras, formação pedagógica em suas escolas, leitura individual ou 
coletiva de artigos e livros que abordem sobre a educação inclusiva 
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 Desta forma, a SEED-PR, necessita ofertar aos professores formação 

continuada que ampliem os conhecimentos e práticas pedagógicas com o intuito de 

construir um processo educativo realmente inclusivo aos estudantes com altas 

habilidades/superdotação, considerando que,  

 

a formação de professores, inicial ou continuada, é um dos fatores decisivos 
para que o professor de classe comum saiba reconhecer as necessidades 
educacionais que os alunos com AH/SD apresentam. Logo, a partir do 
momento que o professor reconhecer tais necessidades, poderá organizar 
sua proposta pedagógica pautada também nos interesses do aluno com 
AH/SD. (FREITAS e RECH, 2015, p. 3) 
 
 

O professor, sem sombra de dúvida, tem um papel da maior importância, tanto 

para a descoberta e reconhecimento das potencialidades de cada aluno como para a 

provisão de condições favoráveis a este desenvolvimento. Sobretudo o professor que 

se propõe atuar diretamente com alunos que se destacam por suas habilidades 

especializadas (ALENCAR, 2001). 

 As altas habilidades/superdotação, fazem parte do público-alvo da Educação 

Especial, sendo assim, a temática precisa ver estudada e conhecimento em todos os 

níveis e modalidades de ensino. Após a conclusão do Curso de Formação de 

Professores, foi solicitado que os mesmos indicassem, em sua percepção, o que havia 

de mais importante, a maior barreira/entrave e as curiosidades pertinentes à temática, 

a qual forma enumeradas no quadro 19. 

 

Quadro 19 -  Percepção dos professores sobre fatores importantes, maiores barreiras/entraves 

e curiosidades sobre as altas habilidades/superdotação 

PROFESSOR IMPORTANTE MAIOR BARREIRA/ 

ENTRAVE 

CURIOSIDADE 

SOBRE AH/SD 

ÁGATA Ferramentas que 
ajudam na 
identificação, a 
formação 
continuada dos 
docentes, o 
envolvimento da 
sociedade. 

Falta de conhecimento 
sobre o assunto, tanto 
pelos educandos, 
educadores e 
sociedade. 

---- 

AMAZONITA Que essa temática seja trabalhada no âmbito escolar e que a partir 
dos grupos dos conteúdos, conhecimentos adquiridos, que seja 
aplicado um diagnóstico para aferir se há ou não alunos com altas 
habilidades, para que os mesmos façam parte do Censo Escolar. 
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AMBAR O professor deve 

saber sobre o 

assunto e adotar 

práticas 

pedagógicas que 

contribuam para 

o 

desenvolvimento 

do potencial do 

aluno. 

 

Comodismo, ausência 
de formação 
continuada referente 
às altas 
habilidades/superdota
ção. 

Todo profissional da 

educação deve ter 

curiosidade e buscar 

informações, 

conhecimentos e 

metodologias 

diversas para sua 

atuação ponto e 

principalmente ter a 

curiosidade em 

realmente conhecer 

seu aluno para então, 

saber como contribuir 

com suas 

especificidades. 

AMETISTA 

 

  

Além de 
identificar, a 
instituição poder 
ofertar um 
trabalho 
diferenciado para 
essas crianças. 

Falta de políticas-
públicas voltadas 
para esses casos. 

 

O aluno poder 
demonstrar para a 
comunidade escolar, 
pais e para a 
sociedade suas 
habilidades e 
contribuir para o 
desenvolvimento 
pessoal do mesmo e 
estimulando outros a 
descobrir suas 
habilidades. 

ARAGONITA Formação de 
professores/ 
conhecimento. 

Atendimento 
educacional 
especializado. 

Explorar, conhecer, 
buscar aprimorar 
sobre AH/SD. 

BRONZITA Como se deve 

trabalhar com 

esse educando. 

Saber como lidar com 

esses alunos em sua 

habilidade.  

Saber qual habilidade 
específica. 

CIANITA  Diagnosticar com 

rapidez. 

Falta de informação. Qual a área de 
conhecimento há 
AH/SD. 

CITRINO  A identificar os 
alunos com altas 
habilidades/ 
superdotação 
para se poder 
trabalhar com 
eles. 

Ter material e 

habilidade, 

conhecimento para 

trabalhar com esse 

aluno. 

 

Muito comunicativo, 

sempre tem 

respostas para o que 

é questionado. 
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CRISTAL  O processo de 

identificação. 

Mitos e falta de 

formação.  

Destaque em 
qualquer área do 
conhecimento. 

DENDRITA  Análise e 

observação. 

Identificação.  Como trabalhar com 
o aluno AH/SD 

GRANADA Conhecer o 
assunto. 

Heterogeneidade das 
turmas. 

O que fazer depois de 
diagnosticado com o 
aluno habilidade/ 
superdotação. 

HEMATITA Se inteirar a 
respeito das 
pesquisas sobre 
o tema. 

Heterogeneidade das 
turmas. 
 

Como proceder 
diante da 
identificação. 

HOWLITA  Como identificar 

e trabalhar. 

O desconhecimento 
do assunto. 
 

Descobrir o quanto é 
importante para o 
aluno. 

IOLITA  Identificar os 
alunos com altas 
habilidades/ 
superdotação 
para se poder 
trabalhar com 
eles. 

Ter material e 

habilidade, 

conhecimento para 

trabalhar com esse 

aluno. 

 

Muito comunicativo, 

sempre tem 

respostas para o que 

é questionado. 

 

JADE Além de 
identificar que a 
instituição 
consiga atender 
de forma 
significativa que 
contribua na vida 
desses alunos. 
 
 

 

Falta de Políticas 
públicas voltadas para 
esses casos. 
 

Que o aluno possa 
mostrar para toda a 
comunidade 
escolar, com auxílio 
da instituição e seus 
profissionais, suas 
habilidades 
(potencial); contribuin
do para o 
desenvolvimento 
pessoal do aluno e 
estimulando outros a 
descobrir também 
suas habilidades.  

JASPE Como trabalhar 
com esse aluno. 

Entender quando se 

trata de um aluno com 

esse diagnóstico. 

Em que área do 
conhecimento. 

MALAQUITA Conhecimento do 
assunto. 

Somos fechados para 

aceitar as diferentes 

propostas 

Cursos sobre o 
assunto para 
professor ter mais 
conhecimentos nessa 
área. 
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OBSIDIANA Analisar o 

contexto como 

um todo. 

---- Como trabalhar com 
os alunos Com altas 
habilidades. 

OLHO DE 

TIGRE  

Identificação dos 
alunos com altas 
habilidades/ 
superdotação. 

Conhecimento para 

trabalhar com esse 

aluno. 

 

Características dos 
alunos. 

OPALA Conhecer o 
assunto para 
poder identificar 
alunos com estas 
características. 

Falta de informações e 

dificuldade em aceitar 

e reconhecer as 

diferenças. 

Cursos e materiais 
que retratam a 
temática. 

QUARTZO Como identificar 

e após a análise 

como trabalhar 

com AH/SD 

 

Capacitação para os 
professores, 
entendimento do 
AH/SD como um todo 
e de como levar em 
consideração até que 
ponto é bom o aluno 
ser AH/SD nos dias 
atuais onde se vê mais 
índice do que 
qualidade. 

Como saber ou 
identificar que AH/SD 
não será somente na 
escola e que por 
talvez falta de 
estímulo o aluno 
possa ir perdendo aos 
poucos o interesse, já 
que talvez a longo 
prazo por não ter sido 
abordado da maneira 
correta ele se perca 
no caminho. 

RIOLITA  É necessário que se fale sobre a temática das altas habilidades e 
que se coloca em prática os conhecimentos adquiridos, 
proporcionando aos estudantes que apresentam  esses 
diagnósticos que os mesmos desenvolvam suas potencialidades 
cognitivas. 

RODONITA Compreender de 
que maneira 
deve-se trabalhar 
com esse aluno. 

Entender quando se 

trata de um aluno com 

altas habilidades. 

AH/SD ser em 
qualquer área. 
 

RUTILO Compreensão de 
como se deve 
trabalhar com 
esse aluno. 

O entendimento de 

como se trata de um 

aluno com altas 

habilidades. 

 

Que as altas 
habilidades/superdot
ação podem ser em 
qualquer área do 
conhecimento.  

SELENITA Análise e 

observação. 

 Identificação correta. Como trabalhar com 
aluno com AH/SD. 

TURMALINA  Ser consumidor 

de conhecimento 

Mitos, falta de 

conhecimento sobre o 

Autodidata, destaca-
se em algumas áreas, 
antissocial. 
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e produtor do 

saber, criativo e 

produtivo. 

assunto, falta de 

informação. 

 

TURQUESA Ser consumidor 

de conhecido e 

produtor do 

saber, criativo, 

produtivo, 

eficiente e eficaz. 

Falta de conhecimento 
do assunto, falta de 
informação e 
pesquisa. 

 

Não é um “gênio” em 
tudo o que faz, não 
sabe tudo de todas as 
áreas, geralmente 
introvertido e tem 
poucos amigos, 
autodidata. 

Fonte: autoria própria (2019) 

  

Segundo as respostas dos professores, os fatores considerados mais 

importantes elencados sobre às altas habilidades/superdotação, foram: a 

necessidade de identificação; as práticas pedagógicas, o atendimento educacional 

especializado; a formação dos profissionais da educação; conhecimento da temática 

e das produções científicas; e o papel do professor mediante a formação e o 

desenvolvimento das potencialidades dos estudantes. Percebe-se pelas respostas 

aferidas, a ciência dos professores em conhecer as altas habilidades/superdotação, a 

fim de desenvolver numa perspectiva inclusiva a diversidade na sala de aula e o fazer 

pedagógico. Portanto, concorda-se com Nascimento (2012) de que “cada pessoa 

envolvida, profissionais da educação possui o seu papel, cujo desempenho é 

fundamental para que o processo seja o mais significativo possível para a vida do 

estudante, com necessidades especiais (p.11). 

 Ao serem indagados sobre as maiores barreiras/entraves perceptíveis no 

contexto escolar frente as altas habilidades/superdotação, os professores 

especificaram sobre a falta de conhecimento da temática e das políticas públicas; 

ausência de formação continuada ofertada pelos sistemas de ensino (visto que há 

professores que atuam na rede estadual e municipal); comodismo e limitações ao 

novo; falta de identificação e consequentemente o atendimento educacional 

especializado dos estudante; ausência de materiais, habilidades e conhecimento para 

trabalhar com estudantes com AH/SD; os mitos acerca da temática; a 

heterogeneidade das turmas e a falta de informação e pesquisas sobre o assunto. 

Observa-se que as barreiras/entraves são desencadeadas pelo percurso histórico do 

desconhecimento da temática, desde a formação inicial às práticas pedagógicas (ou 
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falta delas) no contexto escolar, deficitário não somente às altas 

habilidades/superdotação, mas de todas as modalidades da Educação Especial. 

Assim, espera-se que,  

 

ao reconhecer que as dificuldades enfrentadas nos sistemas de ensino 
evidenciam a necessidade de confrontar as práticas discriminatórias e criar 
alternativas para superá-las, a educação inclusiva assume espaço central no 
debate acerca da sociedade contemporânea e do papel da escola na 
superação da lógica da exclusão. A partir dos referenciais para a construção 
de sistemas educacionais inclusivos, a organização de escolas e classes 
especiais passa a ser repensada, implicando uma mudança estrutural e 
cultural da escola para que todos os estudantes tenham suas especificidades 
atendidas. (BRASIL, 2015, p. 25)  

    

 

 A temática das altas habilidades/superdotação é complexa, despertam 

curiosidade, mostra-se instigante, apaixonante, fascinante e ao mesmo tempo 

desafiadora (SABATELLA, 2008; VIRGOLIM, 2007, 2019; DELOU, 2007; PÉREZ, 

2008). Partindo dessa premissa, foi solicitado aos professores que apontassem entre 

as informações, conceitos e conhecimentos adquiridos, qual a maior curiosidade 

sobre o assunto, as quais foram abordadas:  

a) professores: sobre a necessidade da curiosidade do professor em buscar novos 

conhecimentos e formação específica; aprimoramento do conhecimento e 

procedimentos corretos de identificação e formas de atendimento educacional 

especializado.  

b) estudantes: as características dos estudantes; contribuição para o desenvolvimento 

e o potencial; a importância para o estudante; saber qual área específica e o destaque 

em qualquer área do conhecimento. 

 O Curso de Formação de Professores: Altas Habilidades/Superdotação: Mas 

isso aí existe?, apresentou a 27 professores, as pedras preciosas do contexto escolar, 

conhecimentos, conceitos, concepções, mitos, características, processo e 

instrumentos de identificação, bem como o atendimento educacional especializado 

aos estudantes, com intuito de explorar e lapidar os diamantes (estudantes com altas 

habilidades/superdotação) ainda escondidos nas kimberlitas27  escolares. 

                                                           
27 Os diamantes são uma forma cristalina de Carbono, dura e transparente. Por muitos séculos foram 
apreciados como a mais perfeita das pedras preciosas, sendo de grande valor na sociedade. Os 
diamantes foram formados nas profundezas da terra, sob a influência de pressões muito elevadas 
combinadas com altas temperaturas. Os diamantes que se cristalizaram sob essas imensas forças e 
temperaturas chegaram à superfície da terra durante violentas erupções vulcânicas. Com grande 
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Para Costa-Lobo, Medeiros e Ponte (2018), o bem-estar do indivíduo com altas 

habilidades/superdotação depende significativamente da estruturação dos ambientes 

e oportunidades socioeducativas que lhes forem proporcionadas. Assim sendo, “na 

educação, como noutros domínios, tanto é injusto tratar de forma diferentes os iguais, 

como tratar de forma igual os diferentes! ” (ALMEIDA, COSTA-LOBO, ALMEIDA, 

ROCHA e PISKE, 2017, p. 32).  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
frequência, uma coluna de rocha derretida era impelida para cima através da crosta terrestre. Estas 
colunas de rocha são o que conhecemos como uma coluna kimberlítica. O nome kimberlita, derivado 
da cidade de Kimberley, onde essas colunas foram descobertas pela primeira vez, é a denominação 
do mineral onde os diamantes são encontrados. http://www.royalldiamond.com/diamante/ 

http://www.royalldiamond.com/diamante/
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6 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A partir da pergunta de investigação :  Como a mediação de um curso de 

formação de professores na modalidade continuada pode auxiliá-los na compreensão 

e identificação das Altas Habilidades/superdotação?, notou-se que, ao se desenvolver 

uma intervenção de formação continuada sistematizada aos professores, esses 

demonstraram interesse em aprender sobre um tema pouco conhecido no contexto 

escolar, as altas habilidades/superdotação. A intervenção sistematizada oportunizou 

aos professores refletirem sobre mitos e pseudo conceitos que possuíam sobre as 

Altas habilidades/superdotação.  

Após uma vasta trajetória literária, de pesquisas, vivências e convivências, 

chega-se no ponto de culminância do estudo, no qual se expõem e apresentam-se as 

principais ideias e discussões dessa pesquisa.  A partir de objetivos inicialmente 

definidos, destacam-se algumas reflexões sobre as contribuições e implicações deste 

estudo, bem como as limitações conceituais e atitudinais que permeiam as altas 

habilidades/superdotação no contexto educacional. 

Percebe-se que os objetivos propostos de  analisar se a mediação de um curso 

de formação de professores na modalidade continuada contribui para a elaboração de 

saberes, que permitem aos professores compreender e identificar as altas 

habilidades/superdotacão e propor encaminhamentos pedagógicos; verificar as 

estratégias psíquicas elaboradas pelos professores para uma possível identificação 

de estudantes com Altas Habilidades/superdotação, a partir das mediações realizadas 

no curso de formação de professores na modalidade continuada; averiguar os saberes 

elaborados pelos professores após a realização do curso de formação de professores 

na modalidade continuada e conhecer os saberes dos professores acerca das áreas 

de altas habilidades: linguística, lógico-matemática, sinestésica e artística que 

compõem o instrumento psicopedagógico, foram alcançados na íntegra, porque o 

Curso de Formação Continuada “Altas Habilidades/superdotação: Mas isso aí Existe?, 

ofertou  aos 27 professores participantes a aquisição de novos conceitos, novos 

saberes e novas concepções,  face a necessidade de ações formativas para a 

compreensão e o reconhecimento dos estudantes com altas 

habilidades/superdotação no contexto escolar, mediante constatações: 
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 O curso previsto de inicialmente para 25 participantes, contemplou a 

demanda de 27 professores de todas as áreas do conhecimento, com atuação em 

outras instituições de ensino (além das instituições pesquisadas), em diversos níveis 

e modalidades de ensino, proporcionando a propagação das altas 

habilidades/superdotação para além do universo pesquisado. 

 O envolvimento e participação de todos nos encontros presenciais, nas 

entrevistas e na realização das atividades propostas durante o processo de 

investigação. 

 A veracidade e da coragem dos professores ao expor, admitir e discutir 

sobre o desconhecimento, as limitações, as ideias errôneas e a omissão frente às 

altas habilidades/superdotação no contexto escolar. 

 O suporte metodológico e pedagógico, ofertados pelo curso de formação 

para a identificação das altas habilidades/superdotação (material de apoio).  

 A identificação de diversos estudantes com indicativos de altas 

habilidades/superdotação nas instituições de ensino pesquisadas, mediante a 

aplicação de instrumentos psicopedagógicos. 

 A necessidade de “olhar com outros olhos” (ÁGATA, 2018) para os 

estudantes em sala de aula, com intuito de identificar os indícios das altas 

habilidades/superdotação, bem com proporcionar atendimento às necessidades 

educacionais especiais, potencializar os talentos e a aprendizagem desses 

estudantes. 

 A compreensão e evolução conceitual dos professores sobre as diversas 

áreas e características das altas habilidades/superdotação (acadêmica e produtivo-

criativa), entendendo-as em seus aspectos multi: multidirecional, multidimensional, 

multipotencial, multicategorial e multifacetada (ALENCAR, 2001; DELOU, 2007,2018; 

PEREIRA, 2014; PÉREZ, 2008, 2012; SABATELLA, 2008; VIRGOLIM, 2014, 2019).  

 . Para atingir os objetivos propostos, optou-se pela abordagem qualitativa, 

sendo utilizado como instrumento de coleta de dados a pesquisa-ação, a entrevista 

semi-estruturada e o questionário. 

A partir dos dados coletados e da literatura especializada, verificou-se avanços 

e problemáticas a serem enfrentadas frente às altas habilidades/superdotação.  

Enfatiza-se os avanços históricos no que se refere a legislação, elaboração de 

decretos, documentos e leis para que os estudantes com altas 
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habilidades/superdotação sejam identificados e recebam o atendimento educacional 

especializado nas escolas de ensino regular da Educação Básica, no contexto federal 

e estadual, embora os mesmos “ainda passam despercebidos pela escola, família e 

pela sociedade” (VIRGOLIM, 2019, p.10). 

A complexidade sobre as altas habilidades/superdotação inicia ao se 

considerar a abrangência de conceitos, terminologias e concepções encontradas na 

literatura brasileira; na limitação de pesquisas e produções científicas e na ausência 

da temática nos cursos de formação inicial de professores, bem como na formação 

continuada. Formação essa, que deixa lacunas importantes na práxis pedagógica dos 

professores, sob a ótica a educação inclusiva, que visa uma educação com equidade 

de oportunidades, garantia de direitos e qualidade de atendimento na concepção de 

educação para todos (UNESCO, 2018). 

Em âmbito estadual, a Secretaria de Educação do Estado do Paraná, 

mantenedora das instituições de ensino onde ocorreu a pesquisa, contempla de forma 

satisfatória em seus documentos legais, a formação continuada dos professores em 

todas as áreas do conhecimento, incluindo a Educação Especial. Mas o que se 

percebe é a contradição do que é ‘posto’ como ideal e o que se aplica na prática 

formativa dos professores, haja visto a ausência da oferta do conhecimento 

sistematizado, organizado e amplo referentes à educação inclusiva, dentre ela, as 

altas habilidades/superdotação em seus cursos de formação continuada.  

Foi possível constatar, mediante os números do Censo da Educação Básica 

(2016; 2017; 2018), que nos últimos anos houve um considerável crescimento no 

número de matrículas na Educação Básica de estudantes com altas 

habilidades/superdotação, no entanto, muito abaixo do percentual estabelecido pela 

Organização Mundial de Saúde, 3 a 5 % da população mundial.  

Apesar do estado do Paraná, destacar-se como a unidade federativa com o 

maior número de matrículas de estudantes com altas habilidades/superdotação e o 

Plano Estadual de Educação (2015), contemplar ações para a área da Educação 

Especial em todas as especificidades e ofertar o atendimento educacional 

especializado nas Salas de Recursos Multifuncional e formação continuada para os 

professores, o número de Salas de Recursos Multifuncional é insuficiente para atender 

a demanda registrada pelo Censo Escolar. Além disso, ainda existe desconhecimento 

sobre o tema altas habilidades/superdotação e ausência de formação continuada de 

professores. 
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É fato que todos os professores participantes desta pesquisa demonstraram ter 

formação inicial para atuar no ensino fundamental II e pós-graduação Lato-sensu 

(sendo essa em vários área da Educação Especial), bem como, tempo de atuação no 

magistério de 05 a 42 anos. Apesar da formação, notou-se uma fragilidade por parte 

dos professores participantes da pesquisa, no que tange, a compreensão e 

entendimento dos conceitos e concepções de Altas habilidades, assim como, das 

práticas pedagógicas inclusivas e as características emocionais, sociais e intelectuais 

da pessoa com altas habilidades/superdotação, o processo de identificação e o 

atendimento educacional especializado. Evidenciando assim, preconceitos, mitos e 

ideias equivocadas sobre as altas habilidades, dificultando o respeito à diversidade 

humana, proposta pela educação inclusiva 

Outra constatação, refere-se a escassez de formação continuada aos 

professores participantes, o que foi evidenciado pela a maioria absoluta dos 

professores, os quais apontaram que em momento algum, durante o processo 

formativo ofertado pela SEED-PR, houve estudos, reflexões e ações que abrangesse 

sobre as altas habilidades/superdotação.  

Diante essa realidade, percebe-se a importância da inserção das altas 

habilidades/superdotação, na formação inicial dos professores, nos cursos de 

Formação de Docentes, em nível profissionalizante e nos cursos superiores de 

licenciaturas, através da inclusão aprofundada da temática nas disciplinas da área da 

Educação Especial ou em disciplinas específicas, que abordem de forma eficaz todos 

os aspectos das altas habilidades/superdotação.  Faz-se necessária ainda, a 

complementação da temática na formação continuada que deve ser ofertada em todas 

as esferas, níveis e modalidades de ensino.  

Neste sentido, evidencia-se o papel central do professor no processo de 

mediação entre o conhecimento científico, as práticas pedagógicas e os estudantes 

com altas habilidades/superdotação, disponibilizando-os o entendimento de 

conceitos, o envolvimento no processo de identificação, o atendimento adequado e o 

pleno desenvolvimento das potencialidades dos estudantes com altas 

habilidades/superdotação, através do enriquecimento curricular e aprofundamento 

dos conhecimentos relacionados aos interesses desses estudantes. 

Acredita-se ser primordial o envolvimento de todos os integrantes do contexto 

escolar, professores, professores de sala de recursos multifuncional, pedagogos e 

gestores, bem como as famílias, nesse processo, com a finalidade de atender da 
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melhor forma às necessidades específicas dos estudantes com altas 

habilidades/superdotação. 

No entanto, como em toda pesquisa, houve suas limitações, dentre as quais 

pode-se elencar a dificuldade de conciliar o tempo disponível dos professores à 

pesquisa, visto que foram utilizadas as horas-atividades e, após a redução do número 

de horas-atividades pela SEED-PR, o professor precisa dar conta da demanda escolar 

em um curto espaço de tempo e o déficit de referencial bibliográfico publicado nos 

últimos anos para fundamentar cientificamente as temáticas em estudo (formação de 

professores e altas habilidades/superdotação). Além disso, percebeu-se, na análise 

dos dados, que outros aspectos poderiam ter sido acrescentados para um melhor 

aprofundamento do assunto. No entanto, conhecimento não se perde, e tais aspectos 

poderão ser abordadas em pesquisas futuras. 

 

6.1 Considerações finais 

 

Sendo assim, sugere-se que, em pesquisas posteriores, sejam estudadas: 

 A necessidade de curso de formação continuada de professores, com 

abrangência das características socioemocionais dos estudantes com altas 

habilidades/superdotação.  

 As formas de interação dos estudantes com altas habilidades/superdotação 

no meio em que vivem, no contexto escolar e não escolar, para que se possa verificar 

as estratégias utilizadas para a socialização, os sentimentos que permeiam os 

relacionamentos com seus familiares, amigos, colegas de classe e professores. 

 As estratégias de enriquecimento curricular em sala comum, com a 

finalidade de favorecer a aprendizagem, potencializar as habilidades e maximizar a 

participação dos estudantes com altas habilidades/superdotação.  

 Inserção das famílias no processo de identificação, no atendimento 

educacional especializado e no engajamento para o desenvolvimento cognitivo, social 

e afetivo dos estudantes com altas habilidades/superdotação.  

Assim sendo, os estudos oportunizam a expansão de pesquisas fundamentada 

no modelo sociocultural de altas habilidades/superdotação, onde os contextos sociais 

da família, da escola e do relacionamento com os pares constituem os meios sociais 

de aprendizagem mais importantes dos estudantes (MÖNKS, 2003). 
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Acredita-se que a pesquisa contribuiu ao trazer maior visibilidade sobre a 

problemática da formação inicial e continuada dos professores sobre as altas 

habilidades/superdotação na rede estadual de ensino da Secretaria de Educação do 

Estado do Paraná e para a necessidade de implementação de ações previstas, e não 

executadas na legislação vigente. Contudo, a pesquisa pode servir de suporte 

pedagógico e metodológico para estudos, análise e formação para outras instituições 

de ensino, que como tais pesquisadas, desconhecem as altas 

habilidades/superdotação plena.  

Desta forma, ao ser indagada, como inúmeras vezes durante minha trajetória 

profissional, quando falava sobre altas habilidades/superdotação: MAS ISSO AÍ 

EXISTE?, responderei com total convicção: SIM, ELA EXISTE!!! E precisa ser 

conhecida por todos, em âmbito escolar e social, pois os estudantes com altas 

habilidades/superdotação estão aí, e precisam ser respeitados em suas 

especificidades, como todo cidadão, “para usar seus talentos para criar um mundo 

melhor” (RENZULLI, 2018, p. 40) 
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ANEXO I  
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APÊNDICE I 

 

Entrevista – Professores da rede regular 

 

1. Há quanto tempo atua na área da Educação?  

2. Qual é sua formação acadêmica?  

3. Em sua formação inicial, você já estudou sobre altas habilidades/superdotação? 

Caso sua resposta seja afirmativa, como/de que forma foi contemplada? 

4. Quais disciplinas, durante sua formação (magistério / a graduação / a 

especialização) que você estudou contemplaram sobre as altas 

habilidades/superdotação? Caso sua resposta seja afirmativa, como/de que forma foi 

contemplada? 

5. Durante sua trajetória profissional, teve alguma formação continuada sobre altas 

habilidades/superdotação? Caso sua resposta seja afirmativa, como/de que forma foi 

contemplada? 

6. Quando/onde teve conhecimento sobre as altas habilidades/superdotação?  

7. Qual é o conceito de altas habilidades/superdotação?  

8. Quais são as características apresentadas por estudantes com altas 

habilidades/superdotação?  

9. Você reconheceria um estudante com altas habilidades/superdotação em sua sala 

de aula?  

10. No seu entendimento, como é o processo de identificação das altas 

habilidades/superdotação? Quem realiza? De que forma? 

11. Você tem/teve algum estudante com altas habilidades/superdotação? Caso a 

resposta seja afirmativa, comente sobre sua experiência (diagnóstico de identificação, 

metodologias, atendimento, suas dificuldades, dificuldades dos alunos, relação entre 

a escola e a família) 
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APÊNDICE II 

 

Material de Apoio Curso de Formação Continuada 

 

 

ALTAS 

HABILIDADES/ 

SUPERDOTAÇÃO:  

\\ 

 

 

Mas isso aí existe?  
 

Programa de Pós-Graduação em Educação 

Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO 

Mestranda: Eliesi Bettin Chaves Dorini 

Orientadora: Professora Dra. Carla L. Blum Vestena 
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1- Aspectos Históricos 

 

 

 Desde a antiguidade da humanidade, havia culto aos indivíduos com 

capacidade acima da média, aos intelectualmente mais capazes, a educação superior 

era destinada apenas aos mais capazes e no desenvolvimento das potencialidades 

do ser.  

 Platão dizia que o Estado deveria preocupar-se com a 

formação daqueles que seriam os futuros cidadãos, pois a 

natureza dos seres humanos não está pronta, mas vai se 

constituindo em função de uma educação valiosa que a 

transforma de geração em geração.  

 Já em Roma a educação superior era destinada apenas 

aos mais capazes. Na China, desde o século VII, consideravam 

que a criança talentosa não se desenvolvia sem educação apropriada, pensamento 

que continua forte ainda hoje, quando as Escolas do Tempo Vago vêm colocando 

alunos chineses do Ensino Médio em posição de destaque em competições 

internacionais. No Japão, a partir do século XVII, as crianças mais ricas recebiam 

educação especial. (GAMA, 2006; CUPERTINO, 2012). 

 No Brasil, a educação dos superdotados é caracterizada pelo contraste entre a 

continuidade e a descontinuidade de iniciativas governamentais e não 

governamentais na década de 20, quando foram realizadas as primeiras validações 

de testes de inteligência americanos (DELOU, 2007). 

 Outras iniciativas históricas que contribuíram para o desenvolvimento e a 

expansão do atendimento aos bem-dotados, foram as experiências pioneiras de 

validação e aplicação de testes americanos no Brasil para detectar crianças com 

rendimento acima da média realizadas no Instituto de Psicologia do Recife, por volta 

de 1924. 
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 Primeiro atendimento AH/SD foi em 1929, no Rio de Janeiro, com a reforma do 

Ensino Primário, Profissional e Normal do Estado do Rio de Janeiro, previu o 

atendimento educacional dos “super-normaes”. 

Publicação de três livros:   

 A Educação dos Super-Normaes – Leoni Kaseff (1931) 

 

 

 O Dever do Estado Relativamente à Assistência aos Mais Capazes – Estevão 

Pinto (1932) 

 

 O Problema da Educação dos Bem-Dotados – Estevão Pinto (1933) 
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 Em 1929, a psicóloga francesa Helena Antipoff, no Rio de Janeiro, que chamou 

atenção para os estudantes que se destacavam por suas potencialidades superiores, 

“os bem-dotados”, com reuniam-se para estudar literatura, música e teatro. 

 Em 1945, Helena Antipofff, recebeu grupos dos então chamados bem-dotados, 

oriundos dos colégios da Zona Sul do Rio de Janeiro, em uma fazenda onde 

desenvolvia atividades multidisciplinares durante as férias escolares. 

 Mais tarde, em Minas Gerais, numa fazenda, atendia estudantes do meio rural 

e da periferia urbana desenvolvia atividades multidisciplinares durante as férias 

escolares. 

 

“Talento e inteligência não são de geração espontânea, 

mas precedidos de longo trabalho de gerações: quem será 

pintor num meio rural, onde a criança nem mesmo tem o 

direito de usar o lápis de cor? ” 

(HELENA ANTIPOFF) 

 

 



 
 

249 
 

2- Aspectos Legais e Políticas Públicas 

 

 

As bases legais das políticas públicas para a educação, identificação e 

atendimento dos estudantes com altas habilidades/superdotação (AH/SD) no contexto 

educacional brasileiro integram as políticas públicas da Educação Especial. Na 

perspectiva inclusiva, a legislação a garante aos estudantes com altas 

habilidades/superdotação, os direitos educacionais, o reconhecimento às 

singularidades e o atendimento educacional especializado, fundamentados nos 

princípios constitucionais e no compromisso da equidade e qualidade na educação, 

princípios básicos da Educação Especial (DELOU,2007; OUROFINO e GUIMARÃES, 

2007; SABATELLA,2008; VIRGOLIM, 2009,2014). 

 

ANO PUBLICAÇÃO 

1961 • LDB nº. 4.024/61 – “excepcionais”. 

1966/1967 • Primeiros seminários sobre educação dos bem-dotados 

(Sociedade Pestalozzi); 

1967 • Criação comissão pelo MEC para estabelecer critérios 

de identificação e atendimento. 

1971 • LDB nº 5.692/71 – “superdotados”. 

• Projeto Prioritário nº 35 – estabeleceu as superdotação 

como parte da Educação Especial. 

1972   • Centro Educacional Objetivo – início do atendimento 

aos superdotados na rede privada. 

• Parecer n° 255/72 de 09/03/72 - Destaca que o 

progresso do estudante deve atender a ritmo próprio de 

aprendizagem e a diversos interesses e aptidões. 

• Parecer n° 436/72 de 09/05/72 - Admite matrícula 

condicional de aluno superdotado em curso superior, 

com prazo de até dois anos para apresentação de 

prova - conclusão do ensino de segundo grau, desde 
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que reconhecida sua superdotação antes da inscrição 

no vestibular. 

1973 • Criação do Centro Nacional de Educação Especial 

(CENESP), vinculado ao MEC, para desenvolver ações 

educativas e financiar iniciativas de atendimento às 

pessoas com deficiência e com altas habilidades e 

superdotação. 

• Parecer n° 681/73 – Fixa o conceito e as formas de 

apurar o superdotado, a partir do Conselhos de 

Educação, para os seus sistemas estaduais de ensino. 

1975 • Criação do Núcleo de Apoio à Aprendizagem do 

Superdotado (NAS), criado em Brasília, desenvolvido 

para atendimento aos alunos com sinais de talento do 

ensino do primeiro grau no Distrito Federal. 

1979 • Fundação da Associação Brasileira para Superdotados, 

ABSD. 

1986 • Portaria CENESP/MEC nº 69, define o superdotado: 

educandos que apresentam notável desempenho e/ou 

elevada potencialidade nos seguintes aspectos, 

isolados ou combinados: capacidade intelectual, 

aptidão académica, pensamento criador, capacidade de 

liderança, talento especial para artes, habilidades 

psicomotoras, necessitando atendimento educacional 

especializado. 
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1987 • Parecer n° 711/87 -  Estabelece Linhas de Ações de 

Atendimento ao Superdotado, propondo: 1. Conceito e 

formas de apurar a superdotação; 2. Descentralização 

de competência para declarar a superdotação; 3. 

Procedimentos de identificação; 4. Modalidades de 

atendimento; 5. Formação de recursos humanos; 6. 

Estudos e pesquisas; 7. Constituição da Coordenadoria 

Nacional; 8. Envolvimento das Secretarias e dos 

Conselhos de Educação;9. Participação da Família, 

Escola, Empresa e Comunidade, e enuncia os princípios 

norteadores da Educação Especial: participação, 

integração, normalização, interiorização e simplificação. 

1988 • Promulgação da Constituição Federal 

1994 • Declaração de Salamanca 

• Política Nacional de Educação Especial 

1996 • LDB no 9394/96, artigo 4º: 

III – AEE aos educandos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e 

modalidades, preferencialmente na rede regular de 

ensino;  [...] 

1998 • Política Nacional da Educação Especial na Perspectiva 

Inclusiva 

2001 • Resolução da CNE/CEB Nº 2, normatiza as 

necessidades educacionais especiais durante processo 

educacional e caracteriza altas 

habilidades/superdotação. 

2005 • Criação dos Núcleos de Atividades de Altas 

Habilidades/Superdotação – NAAH/S nos 26 estados e 

no Distrito Federal. 
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2008 • Decreto nº 6.571/2008, que dispõe sobre o atendimento 

educacional especializado.  

2013 • Lei nº 12.796, define o público da educação especial: a 

modalidade de educação escolar oferecida 

preferencialmente na rede regular de ensino, para 

educandos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação 

2014 • Aprovação do Plano Nacional de Educação (2014-2024), 

garante o atendimento as necessidades específicas na 

educação especial, assegurado o sistema educacional 

inclusivo em todos os níveis, etapas e modalidades de 

ensino. 

2015 

  

• Instituição de cadastro nacional de alunos com altas 

habilidades ou superdotação matriculados na educação 

básica e na educação superior.  

2018 • Lei nº 13.632 determina a  garantia de atendimento com 

a oferta de educação especial com início na educação 

infantil e estende-se ao longo da vida. 

 

 

 

“ A educação é um direito humano fundamental e é essencial 

para o exercício de todos os direitos”. 

(UNESCO, 2018) 
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3- Aspectos Quantitativos 

 

 No que se refere ao atendimento das altas habilidades/superdotação no ensino 

regular “não há qualquer impedimento para que aconteça no lugar que sempre 

estiveram, embora fossem – e ainda sejam – aí, muito pouco visíveis – na sala de aula 

regular”. (PÉREZ, 2002). 

 A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que a concentração de 

pessoas com altas habilidades/superdotação na faixa de 3 a 5% da população geral 

(Sabatella, 2008). Todavia, no contexto escolar este percentual é inferior, apesar do 

crescimento de matrículas de estudantes com AH/SD nas últimas décadas, de acordo 

com o Censo Escolar MEC/INEP (MEC,2014; 2015; 2016; 2017). 

 De acordo com o referencial teórico e como se concebe a AH/SD o percentual 

seria de 20%, sendo: 1% genialidade e 19% para características de habilidades 

consideradas pelo desempenho acima da média.  (FARIAS e WECHSLER, 2014) 

2- Gráfico do número de matrículas da Educação Especial em classe comum de 
estudantes com altas habilidades/superdotação no Brasil nos anos de 2000 a 
2017. 

Fonte: INEP (2015, 2016, 2017). 
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Quadro 1– Número de Matrículas na Educação Básica no Brasil em 2017, de 
acordo com o Censo Escolar. 
 

 Educação 

Básica  

Educação 

Especial 

Estudantes com 

AH/SD 

Número de matrículas 48.608.093 1.066.446           19.451  

Percentual 100% 2,19% 0,040016% 

Fonte: INEP, 2017 

 

 

Quadro 2– Número de matrículas na Educação Especial, classes exclusivas e 
classe comum, nos anos finais, por gênero e com altas 
habilidades/superdotação em 2017.  

 Educação 

Especial 
Classe 

Exclusiva 

Classe 

comum 

Anos 

finais 

Gênero AH/SD 

Feminino Masculino 

Número de 
matrículas 

1.066.446 169.637 896.809 275.798 318.309  578.500  
 

19.451  

Percentual  de 
matrículas da 
Educação Especial 

100% 15,91% 84,09% - - - - 

Percentual de 
matrículas nas 
Classes Comum 

- - 100%  30,5% 35,4% 64,6% 2,169% 

Fonte: INEP, 2017 

 

No Portal Educacional do Estado do Paraná – Dia a Dia Educação, da 

Secretaria de Educação do Estado do Paraná – SEED-PR, mantenedora das escolas 

da rede estadual, o qual acontece a pesquisa, observa-se a escassez de informações, 

literaturas e produções acadêmico-científicas sobre AH/SD, reduzindo-se a poucas 

indicações de filmes, formas de atendimento, artigos, livros, indicações de outros 

materiais e links interessantes, embora o estado do Paraná ter o maior número de 

estudantes identificados no Censo Escolar de 2017, conforme indica o gráfico 2. 
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Gráfico 2-  Número de matrículas de Estudantes com altas 
habilidades/superdotação por Estado e Distrito Federal, em 2017. 

 

Fonte: INEP (2017) 

Da mesma forma, constatou-se um número inexpressivo de produções 

científicas no Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, ofertados pela 

SEED-PR desde a implantação em 2007 a 2016/2017, apenas 22 produções didático 

pedagógica sobre altas habilidades/superdotação, que resultaram ao final do 

programa e requisito obrigatório 22 artigos, conforme descritos no gráfico 3: 

 

Gráfico 3: Produções Didático Pedagógica sobre altas 
habilidades/superdotação realizadas pelos professores do Programa de 
Desenvolvimento da Educação da SEED/PR, entre 2007 a 2016 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018 
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De acordo com a análise das produções didático pedagógica sobre as altas 

habilidades/superdotação realizada por professores do PDE, as temáticas abordam 

na formação de professores (atuação/concepção/mediação e expectativas); a 

identificação dos estudantes com altas habilidades/superdotação; a perspectiva 

inclusiva das altas habilidades/superdotação; o atendimento educacional 

especializado; o enriquecimento curricular; as alternativas metodológicas, as 

inteligências múltiplas, o uso de recursos pedagógicos e a criatividade nas altas 

habilidades/superdotação. 

Conforme dados do Censo da Educação Básica (2017), no estado do Paraná 

constam 3.504 estudantes com altas habilidades/superdotação matriculados em 

Classes Comuns - Ensino Regular e/ou Educação de Jovens e Adultos (EJA) em todas 

as etapas de ensino, entretanto, não apresenta dados referentes ao número de 

estudantes separados por etapas de ensino, conforme a tabela 4). O número de 

matrículas de estudantes com altas habilidades/superdotação no Atendimento 

Educacional Especializado, atendidos Salas de Recursos Multifuncionais – SRM, 

constam dos seguintes dados.  

 

Quadro 4– Número de matrículas de estudantes com altas 
habilidades/superdotação identificados, atendidos nas SRM’s e número de SRM 
nos anos de 2016, 2017 e 2018. 
 

 2016 2017 201828 

Número de matrículas de estudantes com 

AH/SD. 

2.061 3.504 _ 

Número de matrículas de estudantes com 

AH/SD no AEE – SRM. 

1.103 1.006 1.158 

Número de Salas de Recursos Multifuncional 

– AH/SD 

89 104 438 

Fonte: INEP (2016;2017); http://www.consultaescolas.pr.gov.br/consultaescolas-
java/pages/paginas/ensinoEscola/consultasEnsino.jsf?windowId=220 

 

 

 

                                                           
28 Os dados de 2018 não estão disponíveis, pois o INEP publica os dados no ano subsequente, ou seja, 

2019. 
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AFINAL: O QUE SÃO AS 

ALTAS HABILIDADES/ 

SUPERDOTAÇÃO? 
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2.1 4-  Terminologias das Altas Habilidades/superdotação  

 

 

As terminologias sobre as altas habilidades/superdotação causam uma 

discussão contundente devido a diversidade de nomenclaturas ou termos para 

denominar a população com as características de capacidade superior, conforme 

observado no contexto histórico e documentos legais educacionais (FLEITH, 2007; 

OUROFINO e GUIMARÃES, 2007; ANDRES, 2010; DELOU, 2007; SABATELLA, 

2008; PEREZ, 2004;2008).  

 

 

Super-normaes 

1924/1931 

 

Mais capazes 

1932 

 

 

Bem-Dotados 

1924/1966/1994 

 

 

Excepcionais 

1924/1961 

 

 

Superdotados 

1967 a 1988 

 

 

Superdotação e 

altas habilidades 

1986 

 

Portadores de altas 

habilidades 

(superdotados) 

1994 

 

 

Portadores de Altas 

Habilidades/ 

Superdotação e 

Talento 

1995 

 

Altas habilidades 

(superdotadas ou 

Talentosas) 

2001 

 

 

Altas habilidades 

ou superdotação 

1996/2011/2013/2014/2015 

 

Altas habilidades/ 

Superdotação 

2001 a 2018 
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É comum haver confusão entre os termos comumente utilizados para designar 

os vários níveis e gradações da superdotação, de acordo com Virgolim (2009), dentre 

eles: 

 

 Precocidade: Apresenta alguma habilidade especifica prematuramente 

desenvolvida de em qualquer área do conhecimento: acadêmica, artística, de 

liderança ou criativa. 

 

 

 

 

 

 

Tocava cravo aos 3 anos. Aos 
5 anos primeiro concerto 

público.

Aos 9 anos ajudou um grupo 
de pintores na decoração da 

igreja de sua cidade.

AKRIT JASWAL – aos 7 anos 
o indiano realizou a primeira 

cirurgia  e aos 11 anos 
ingressou em Medicina.
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 Prodígio: São como um todo, especialistas extremos, bem sintonizados a um 

campo particular do conhecimento, demonstrando um domínio rápido e 

aparentemente sem esforço. Algo extremo, raro e único, fora do curso normal 

da natureza. 

 

Akiane Kramarik – pintora norte-americana 
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 Gênio: Aquele que contribui extraordinariamente à humanidade, raros 

indivíduos que se destacam e deixam marca na história. 

 

         

 

         

 

 

 

“As habilidades apresentadas, tanto por pessoas precoces, 

prodígios ou gênios podem ser enquadradas em termos mais 

amplos, que é a superdotação ou altas habilidade, no entanto, 

mas não se deve rotular como superdotada, prodígio ou 

gênio, sem antes acompanhar seu desenvolvimento” 

(VIRGOLIM, 2007;2009). 



 
 

262 
 

O MEC utiliza a terminologia ALTAS 

HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, conforme 

estabelece a Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

(2008). 

 

 

5- Conceito 

 

Outra questão que abrange discussões, tanto quanto as terminologias é a 

conceituação sobre AH/SD.  Mediante tantas descritas pelas legislações no contexto 

histórico, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva – MEC/2008 conceitua a educação especial como modalidade transversal 

aos níveis, etapas e demais modalidades de ensino, de forma complementar ou 

suplementar, definindo aos estudantes com altas habilidades/superdotação: 

 

 

“São aqueles que demonstram potencial elevado em qualquer uma 

das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual; 

acadêmica; liderança; psicomotricidade e artes; também 

apresentam elevada criatividade, grande envolvimento na 

aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu interesse” 

(MEC, 2008). 
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A definição legal vigente para as AH/SD, destacam-se por apresentar 

importantes aspectos: 

 

 pluralidade de áreas do conhecimento humano em que uma pessoa possa se 

destacar; 

 

 não se limitando à tradicional visão acadêmica da superdotação;  

 

 entendimento de que as altas habilidades se relacionam tanto com o 

desempenho demonstrado quanto com a potencialidade em vir a demonstrar 

um notável desempenho;  

 

 percepção de que a superdotação se modifica no decurso do desenvolvimento 

do indivíduo (VIRGOLIM, 2009), por considerar diferentes aspectos:  
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Capacidade 

Intelectual Geral 

Envolve rapidez de pensamento, compreensão e 

memória elevadas, capacidade de pensamento abstrato, 

curiosidade intelectual, poder excepcional de 

observação. 

  

 

Aptidão Acadêmica 

Específica 

Envolve atenção, concentração, motivação por 

disciplinas acadêmicas do seu interesse, capacidade de 

produção acadêmica, alta pontuação em testes 

acadêmicos e desempenho excepcional na escola. 

  

Pensamento 

Criativo ou 

Produtivo 

Refere-se à originalidade de pensamento, imaginação, 

capacidade de resolver problemas de forma diferente e 

inovadora, capacidade de perceber um tópico de muitas 

formas diferentes. 

  

 

Capacidade de 

Liderança 

Refere-se à sensibilidade interpessoal, atitude 

cooperativa, capacidade de resolver situações sociais 

complexas, poder de persuasão e de influência no grupo, 

habilidade de desenvolver uma interação produtiva com 

os demais. 

  

 

Talento Especial 

para Artes 

Envolve alto desempenho em artes plásticas, musicais, 

dramáticas, literárias ou cênicas (por exemplo, facilidade 

para expressar ideias visualmente; sensibilidade ao ritmo 

musical; facilidade em usar gestos e expressão facial 

para comunicar sentimentos). 

  

 

Capacidade 

Psicomotora 

Refere-se ao desempenho superior em esportes e 

atividades físicas, velocidade, agilidade de movimentos, 

força, resistência, controle e coordenação motora fina e 

grossa 
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“O conceito multidimensional atribuído na definição das AH/SD, 

incluem não apenas habilidades intelectuais superiores, mas uma 

variedade de áreas, não podem ser considerados um grupo 

homogêneo, mas um grupo extremamente heterogêneo, com 

componentes que se destacam por inúmeras capacidades, 

variando tanto de habilidades cognitivas como atributos de 

personalidade e nível de desempenho”. 

(SABATELLA, 2008) 

 

 

“ A heterogeneidade, multipotencialidades e os níveis de 

habilidades são traços marcantes das altas 

habilidades/superdotação, pois se caracterizam pelo destaque em 

uma área ou mais áreas de habilidades, combinadas ou não, de 

forma simultânea ou mesmo em graus semelhantes. Isso porque 

diferem-se por seus interesses, estilos de aprendizagem, níveis de 

motivação e de autoconceito, características de personalidade, e 

principalmente por suas necessidades educacionais”. 

 (VIRGOLIM, 2009) 

 

   

“Não se pressupõe que todos os alunos superdotados e/ou com 

altas habilidades apresentem todas essas características. Observa-

se que as especificidades se apresentam em níveis diferentes e não 

generalistas, assim pode-se ter desempenho expressivo em 

algumas áreas, médio ou baixo em outras, dependendo do tipo de 

alta habilidade/superdotação”. 

(BRASIL, 2006). 
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 Renzulli (2014), não há uma definição unitária de superdotação, mas “diversas 

concepções (e, portanto, definições de superdotação)”, a distinção entre as duas 

categorias é fundamental para a identificação e o desenvolvimento de 

comportamentos superdotados, constituídos pela:   

 

 

 

a) Superdotação Escolar: é o tipo mais facilmente medido por testes de 

quociente intelectual QI e ou testes de habilidades cognitivos, os quais são os 

mais valorizados em situações tradicionais de aprendizagem. As habilidades 

medidas nos testes de QI são as mesmas exigidas nas situações de 

aprendizagem escolar; desta forma, o aluno com alto QI também tende a obter 

boas notas na escola. A ênfase, neste tipo de habilidade escolar, recai sobre 

os processos de aprendizagem dedutiva, treinamento estruturado nos 

processos de pensamento, e aquisição, estoque e recuperação da informação. 

 

b) Superdotação Criativo-produtiva:  envolve aspectos mais práticos da 

atividade e do envolvimento de ideias, produtos e soluções de problemas 

práticos, expressões artísticas originais e produtividade em áreas do 

conhecimento que são propositalmente concebidas para impactar um ou mais 

públicos. Descreve aspectos da atividade e do envolvimento humanos, nos 

quais a ênfase é colocada no desenvolvimento de pensamentos, soluções, 

materiais e produtos originais. As situações de aprendizagem para promover a 

superdotação produtivo-criativo enfatizam o uso e aplicação da informação 

(conteúdo) e processos de pensamento de forma integrada, indutiva, e 

orientada para os problemas reais. 

SUPERDOTAÇÃO 
ESCOLAR SUPERDOTAÇÃO

PRODUTIVO-
CRIATIVO
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 SUPERDOTAÇÃO ESCOLAR:  

 

 

 Notas boas na escola  

 Boa memória 

 Grande vocabulário 

 Gosta de fazer perguntas 

 Raciocínio verbal e/ou numérico 

 Necessita pouca repetição 

 Não precisa passar muito tempo ouvindo o professor 

 Aprende rapidamente novo material em idades 

precoces 

 Pode operar simultaneamente com múltiplos canais e realizar mais de uma 

tarefa ao mesmo tempo 

 Consumidor de conhecimento 

 

 SUPERDOTAÇÃO PRODUTIVO-CRIATIVO:  

 

 Não necessariamente tira boas notas 

 Criativo e original 

 Brinca com as ideias  

 Inventivo 

 Sensível a detalhes 

 Não gosta da rotina 

 Encontra ordem no caos 

 Pensa por analogias 

 Vê humor onde outros não veem 

 Não liga para as convenções 

 Procura novas formas de fazer as coisas 

 Produtor de conhecimento 
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 A superdotação entendida como um fenômeno multidimensional, agrega todas 

as características de desenvolvimento do indivíduo, abrangendo tanto aspectos 

cognitivos quanto características afetivas, neuropsicomotoras e de personalidade, no 

qual o conceito de superdotação é influenciado pelo contexto histórico e cultural e, por 

isso, pode variar de cultura para cultura e em função do momento histórico e social. 

 

“O indivíduo só existe como um ser social, como membro de 

algum grupo social, onde se desenvolve historicamente a 

composição de sua personalidade e a estrutura de seu 

comportamento no contexto que está inserido” 

Vygotski (1930) 

 

 A visão limitada tem sido substituída por uma visão multidimensional e 

multipotencial (OURO FINO e GUIMARÃES, 2007; ALENCAR & FLEITH, 2001; 

VIRGOLIM, 2007; 2009; DELOU, 2007; PEREZ, 2009), sobre as altas 

habilidades/superdotação que envolvem aspectos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os aspectos são abordados a partir de “uma visão multidimensional da 

inteligência” (VIRGOLIM, 2014). 

 

 

Biológi-
cos

Psicológi
-cos

Histórico
s

Sociais

Culturais

Emocio-
nais
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6- Inteligências  

 

 

A ideia e as tentativas em medir a inteligência é bastante antiga e teve a 

contribuição de vários pensadores (VIRGOLIM, 2014) e ao longo do tempo muitos 

conceitos foram sendo propostos e evoluindo para ideias mais amplas para abranger 

os vários aspectos da inteligência (SABATELLA, 2008).  

Ramos (2002), descreve a inteligência medida por testes de QI, como simplista, 

unitária e quantitativa e acrescenta, “este padrão funcionava como verdadeiro 

termômetro: QI alto = pessoa inteligente; QI médio= pessoa medíocre; QI baixo= 

pessoa burra” (p.27). A partir deste padrão baseado em testes que examinavam 

aspectos de apenas duas inteligências, a lógico-matemática e a linguística, carregava-

se rótulos por toda a vida. 

Segundo Renzulli (2014, p.224), “a inteligência não é um conceito unitário; ao 

contrário, existem muitos tipos de inteligência e, portanto, definições únicas não 

podem ser usadas para explicar esse complicado conceito”. O autor afirma ainda que 

não existe uma forma ideal de medir a inteligência e que se deve evitar a prática de 

comum de acreditar que conhecendo o QI de uma pessoa se conhece a inteligência. 

Para Vygotski (1995), a inteligência humana tem crescido na mesma proporção 

em que o homem aprendeu a transformar a natureza.  

Perez (2008), descreve “ao longo da História, foram vários os conceitos de 

inteligência que prevaleceram ou mesmo conviveram, convergiram e se 

contradisseram, alicerçando, também, diferentes concepções de Altas 

Habilidades/superdotação”. 

Para Borges (2012), a superdotação e a inteligência sempre estiveram 

interligados, pois, a partir da teoria da inteligência é que foi sendo formulado o 

constructo superdotação. 

 As altas habilidades/superdotação são influenciadas pelas concepções da 

Teorias das Inteligências Múltiplas, do psicólogo Howard Gardner; a Teoria Triárquica 

da Inteligência, de Robert Sternberg, a Concepção de Superdotação dos Três Anéis, 

de Joseph Renzulli e o Modelo Multifactorial de Sobredotação, de Franz J. Mönks:  
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6.1 Teorias das Inteligências Múltiplas 

 

 

A teoria desenvolvida pelo psicólogo Howard Gardner, afirma que o intelecto 

humano possui várias capacidades mentais, é uma visão pluralista da mente, 

reconhecendo muitas facetas diferentes e separadas da cognição, reconhecendo que 

as pessoas têm forças cognitivas diferenciadas e estilos cognitivos contrastantes 

(GARDNER, 2000), baseados cientificamente na ciência cognitiva (estudo da mente) 

e na neurociência (estudo do cérebro). Gardner descreve as oito inteligências e suas 

especificidades:   

 

 

 

 

h) linguística – envolve a sensibilidade para linguagem fala e escrita, 

capacidade de analisar informação e criar produtos material oral ou escrito; 

i) lógico-matemática – presente no raciocino dedutivo e indutivo, é a 

capacidade que permite criar evidencias, resolver equações e cálculos complexos, 

uso da lógica para análise de problemas, proposições e hipóteses;  

j) espacial – permite o entendimento de mapas e informações gráficas, 

representar e manipular configurações espaciais;  
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k) musical – permite a criação e sentido a diferentes padrões de som, 

sensibilidade a ritmo, textura, padrões tonais e timbre, habilidade de desempenho 

musical ou composição;  

l) corporal-cinestésica – capacidade corporal de desempenhar tarefa, 

modelar produto ou resolver problemas e expressar emoções;  

m) a interpessoal – capacidade de perceber distorções e contrastes com 

relação a seis estados de animo, desejos, temperamento, motivações e intenções  

habilidade de trabalhar em equipe e para a comunicação eficiente (verbal ou não 

verbal), despertar empatia pelos sentimentos alheios;  

a intrapessoal – entendimento de si próprio e das próprias emoções , entendimento e 

orientação do próprio comportamento, autorreflexão percepção acurada de si mesmo 

e dos outro;  e natural – capacidade de reconhecer e ordenar classes e sistemas, 

entender recursos naturais e do universo, conceitos, organização da vida e do 

processo evolutivo. (GARDNER, 2000; RAMOS, 2002; SABATELLA, 2008; 

VIRGOLIM, 2014). 

Portanto, potencial humano se compõe de todas as inteligências e o 

desenvolvimento dependem de variáveis do contexto, da cultura, da genética e das 

oportunidades de aprendizagem de uma pessoa.   

 

 

6.2 Teoria Triárquica da Inteligência 

 

 

 

A definição de inteligência de Robert Sternberg desenvolveu-se a partir da 

fundamentação e interesse pela cognição humana, como uma atividade mental ou 

processo que pode ser aprendido e enfatiza a dimensão em que seus aspectos 

funcionam. 
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A teoria triárquica salienta ainda três aspectos da inteligência que se revelam 

nas altas habilidades/superdotação e talentosos: analíticos, sintéticos e práticos.  

a) inteligência analítica - é capacidade das pessoas superdotadas de analisar 

um problema em suas partes, o que envolve alto raciocínio analítico. Tende a 

apresentar bons resultados em testes convencionais de inteligência;  

b) inteligência sintética – as habilidades estão presentes nas pessoas 

superdotadas com perspicácia, criativas ou hábeis em lidar com situações novas. 

Podem não ter QI alto, mas contribuem nas áreas da ciências, artes e áreas afins;   

Habilidades

Analíticas

•Acadêmica

•lógica

•valoriza o raciocínio

•memória

•pensamento convergente

Habilidades

Sintéticas

•Criativa

•Inventiva

•valoriza o novo

•não convencional

•pensamento divergente

Habilidades

Práticas

•Competência social

•ajustamento geral

•sucesso nos diversos

ambientes em que a 
pessoa

atua (trabalho, escola, 
vida

social)
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c) inteligência prática – engloba pessoas talentosas que são capazes de aplicar 

as habilidades analíticas ou sintéticas em situações cotidianas, pragmáticas. 

(VIRGOLIM, 2014), “assim, alguém pode ser superdotado em um domínio e não em 

outro” (RENZULLI, 2014, p. 225). 

A teoria triárquica sinaliza que a inteligência não é uma construção unitária, 

simples, de noção tradicionalmente acadêmica, mas indica que as habilidades podem 

ser aprendidas, estimuladas e ensinadas, especialmente no ambiente escolar.  

 

 

6.3 Concepção de Superdotação dos Três Anéis de Renzulli 

 

 

A concepção de superdotação no Modelo dos Três Anéis, de Joseph Renzulli, 

é a teoria que mostra as principais dimensões do potencial humano para a criatividade 

produtiva. O nome deriva do marco conceitual da teoria composta por três conjuntos 

de traços que interagem (habilidade acima da média, comprometimento com a tarefa 

e criatividade) e seu relacionamento com as áreas gerais e especificas do 

desempenho humano. Graficamente, os três anéis estão representados sobre um 

padrão em forma de malha xadrezinha, que representa uma interação entre 

personalidade e fatores ambientais. (RENZULLI, 2014) 
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De acordo com Renzulli (2014), as especificidades dos três anéis consistem:   

a) habilidade acima da média – consiste de traços que podem ser aplicados em 

todos os domínios (inteligência geral) ou domínios amplos, consiste na capacidade de 

processar informação, de integrar experiências que resultem em respostas 

apropriadas e adaptativas a novas situações e de engajar em pensamentos abstratos. 

São geralmente medidas por testes de aptidão geral ou de inteligências e são 

amplamente aplicáveis a uma variedade de situações de aprendizagem. Podem ser 

classificadas em habilidade geral (raciocínio verbal, numérico, relação espacial, 

memoria e fluência verbal) ou habilidades específicas (consistem na capacidade de 

adquirir conhecimento e técnicas ou na habilidade de executar uma ou mais atividades 

em área específica). Desta forma, a expressão habilidade se refere às gerais e 

específicas, e acima da média refere-se ao nível mais alto de potencial em qualquer 

área.   

b) Comprometimento com a tarefa –  representa a energia conduzida a uma 

tarefa ou área especifica do desempenho, perseverança, persistência, trabalho árduo, 

prática dedicada, autoconfiança e crença na própria habilidade de desenvolver um 

trabalho importante e ação aplicada à área de interesse. 

c) criatividade –  tem sido apontada como um dos determinantes na 

personalidade dos indivíduos que se destacam em alguma área do saber humano. 

Por ser difícil de se medir a criatividade por meio de testes fidedignos e válidos, 

prepondera-se a questão da mensuração pela subjetividade. (RENZULLI, 2014). 

Vale ressaltar que a definição apresentada e a sua representação gráfica da 

concepção de superdotação dos Três Anéis de Renzulli é a que permanece vigente 

até o momento e serve como base para a definição que o MEC. 

 

 

6.4 Modelo Multifactorial da Sobredotação 

 

 

 O modelo de triárquico de Renzulli foi ampliado em 1992 por Van Boxtel e 

Mönks, apresentaram um modelo multidimensional que inclui os componentes 

socioculturais como fatores determinantes para a manifestação dos traços das altas 

habilidades/superdotação.  
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 Neste modelo, Mönks enfatiza as interações que o indivíduo estabelece com o 

meio ao longo do seu percurso do desenvolvimento para a manifestação da 

superdotação. Assim, com as características de personalidade ou variáveis pessoais 

(habilidade superior, criatividade e motivação), o contexto social é aqui considerado 

como aspecto fundamental, pois é nesta interação com o meio que o sujeito encontra 

oportunidades para aprender e desenvolver as suas habilidades.  

 

Representação do Modelo Multifactorial da Sobredotação, segundo Mönks 

 

 Como apresenta-se na figura, Modelo de Mönks, de 1992, revê a teoria de 

Renzulli de três anéis de uma perspectiva social e cultural, desenvolvendo o “Modelo 

Triádico de Sobredotação”, que introduz três novos fatores: família, escola e colegas, 

que interagem com os três anteriores (inteligência, criatividade e compromisso com 

tarefa) (LÓPEZ e GUTIÉRREZ, 2011). 

 

7- Características das Altas habilidades/superdotação 

 

 As altas habilidades/superdotação não são, como muitos ainda pensam, um 

dom, mas sim características e comportamentos que podem ser aperfeiçoados na 
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interação com o mundo e que se apresentam numa variedade grande de 

combinatórias. (BRASIL, 2006). 

 

 Características intelectuais 

 

 

 habilidades superiores de pensamento (como análise, síntese e avaliação) 

 processar informação rapidamente;  

 fluência, originalidade e flexibilidade de ideias ;  

 reação positiva a elementos estranhos e novos;  

 grande bagagem de informações sobre temas de interesse;  

 paixão por aprender;  

 concentração;  

 facilidade para entender princípios gerais e pensamento independente;  

 aborrecimento com rotina;  

 espirito crítico;  

 aperfeiçoamento pessoal;  

 rejeição a autoridade excessiva, comportamento irrequieto, perturbador e 

inoportuno.  

 

 Características comportamentais   

 

 

 necessidade de definição própria;  

 capacidade de desenvolver interesses ou habilidades específicas;  

 interesse no convívio com pessoas de nível intelectual similar; 

 resolução rápida de dificuldades pessoais;  

 busca de originalidade e autenticidade;  

 desinteresse por regulamentos e normas;  

 alta-exigência;  

 gosto pela investigação e pela proposição de muitas perguntas;  
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 descuido na escrita, deficiência na ortografia e impaciência com detalhes e 

com aprendizagem que requer treinamento. 

 

 

 Características emocionais 

 

 

 investimento significativo de energia emocional naquilo que fazem;  

 preocupação moral em idades precoces;  

 intensidade sentimento de frustração, paixão, entusiasmo, raiva e desespero;  

 necessidade de  apoio dos adultos para persistir em suas tarefas ou para 

canalizar suas energias de forma mais eficiente;  

 questionam regras/ autoridade; demonstram sensibilidade / empatia, 

autoconsciência, perceptividade (insight) e  capacidade de reflexão;   

 senso agudo de justiça e  imaginação;  

 intensidade em posicionamentos em virtude da complexidade intelectual e 

sensibilidade emocional e maior capacidade de resposta a estímulos internos 

e externos, simultaneamente. 

 

 

 Características de liderança 

 

 Autoconfiança; 

 comportamento cooperativo; 

 habilidade de articular ideias; 

 comunica bem com os outros;  

 organizar e estruturar as coisas, pessoas e situações e tendência a dirigir as 

atividades; 

 motivação; 

 persistência quando se busca atingir um objetivo ou na realização de tarefas;  

 interesse constante por certos tópicos ou problemas;  

 envolvimento intenso sobre certos temas ou problemas;  
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 obstinação em procurar informações sobre tópicos de seu interesse;  

 compromisso com projetos de longa duração;  

 responsabilidade pessoal sobre o produto de seus esforços. 

 

 Características escolar 

 

 Evidência na linguagem; 

 raciocínio verbal; 

 vocabulário superior a idade; 

 nível de leitura acima da média; 

 habilidade de comunicação; 

 linguagem criativa; 

 capacidade de concentração; 

 apreensão rápida da relação causa-efeito; 

 observação acurada; 

 manipulação criativa dos símbolos; 

 facilidade de contato social; 

 capacidade de liderança; 

 relacionamento aberto e receptivo; 

 sensibilidade aos sentimentos dos outros; 

 apresenta alto nível de produção intelectual; 

 motivação para aprendizagem, metas e objetivos acadêmicos definidos; 

 atenção prolongada e centrada nos temas de interesse; 

 persistência dos esforços em face das dificuldades inesperadas. 

 

 Outra característica a ser considerada nas altas habilidades/superdotação, se 

refere a assincronismo, representa uma carência de sincronização nos ritmos de 

desenvolvimento intelectual, afetivo e motor, que pode ser de nível interno ou externo. 
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“Não são todas estas características que estão sempre 

presentes em todas as pessoas com Altas 

Interno

afetivo-intelectual

manifesta em atitudes 
emocionais ou afetivas  

incongruentes com o nível de 
desenvolvimento cognitivo;

intelectual-psicomotor

dificuldade para escrever, 
coordenando a rapidez 

cognitiva com a rapidez motora;

linguagem e do raciocínio

impede ou dificulta a 
explicitação do pensamento em 

palavras;

Externo

escolar/social

característico pelo domínio maior 
número de informações e cujo 
ritmo de aprendizagem é mais 

rápido que o demais

familiar

é o desequilíbrio intelectual e 
afetivo manifestado por alguns 

indivíduos com altas 
habilidades/superdotação e que 

pode produzir confusão na família
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Habilidades/superdotação, pois há influência de 

características de personalidade e do ambiente 

sociocultural e econômico no qual a pessoa vive” (PEREZ, 

2004) 

 

“Devemos considerar que nem todos os superdotados 

apresentam essas características ou, quando as 

apresentam, poderão não estar, necessariamente, em 

simultaneidade e no mesmo nível”. (SABATELLA, 2008) 

 

 

 

Traços que levam à vulnerabilidade 

 

• Intensidade emocional 

• Elevada sensibilidade 

• Pensamento divergente 

• Multipotencialidades 

• Baixo autoconceito 

• Insight/ percepção 

• Sentir-se diferente 

• Senso de destino 

• Perfeccionismo 

• Introversão 

• Ansiedade 

• Assincronia  
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8- Desconstruindo conceitos errôneos 

 

 

O processo histórico no que tange a compreensão e o reconhecimento do 

fenômeno das altas habilidades/superdotação permite, traçar novas diretrizes, fazer a 

história presente através de ações que almejem oportunizar condições de igualdade 

de oportunidades, e principalmente a conscientização dos sujeitos com altas 

Habilidades/superdotação de sua atuação em sociedade (FREITAS, 2012), porque 

ainda “percebe-se um olhar mitificado acerca da conceituação do alunos com altas 

habilidades/superdotação” (PEREIRA, 2014, p.374). 

De acordo com o Dicionário Aurélio (1987), mito, do grego mythos, ‘fábula’, tem 

várias definições, no entanto, para compreensão das altas habilidades/superdotação, 

conceituam-se como “representação de fatos ou personagens reais, exagerada pela 

imaginação popular, pela tradição” (p. 931) e, ainda, “ideia falsa, sem correspondência 

com a verdade”, ou seja, os conceitos “surgem para explicar situações ou pessoas 

reais que a lógica humana não consegue entender” (PEREZ, 2002, p.1). 

Conforme Perez (2002; 2004), os mitos e as suas causas estão vinculados ao 

desconhecimento das informações existentes sobre as altas 

habilidades/superdotação na sociedade como um todo. Dentre as causas da 

existência dos mitos, citadas pela autora, estão:  

a) O termo em si: a falta de universalização do conceito de inteligência e, em 

consequência, da conceitualização de Altas Habilidades/Superdotação e talento gera 

confusão sobre o fenômeno. Pode-se acrescentar as diferenças que muitos autores, 

fundamentalmente norte-americanos e europeus, apresentam entre “superdotação” e 

“talento”, que são fortemente combatidas por autores como Howard Gardner, Joseph 

Renzulli, Ellen Winner, entre muitos outros. 

b) O desconhecimento de suas características: A falta de informações provoca 

concepções errôneas sobre as pessoas com altas habilidades e isto se percebe em 

muitos dos questionamentos feitos no primeiro contato com o tema, que indagam, 

sobre possíveis diferenciações físicas, comportamentos negativos de personalidade 

e/ou psicológicos que “compensariam” as altas habilidades.  

c) A confusão com outros termos: A confusão das altas habilidades com a 

genialidade ou o prodígio fazem que a raridade de sua incidência seja pressuposta, 
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bem com a precocidade, faz que muitos pais procurem estimular seus filhos na 

tentativa de “fabricar” crianças com altas habilidades.  (SABATELLA, 2008). 

d) A atitude de rejeição e prevenção: Embora refira-se esta atitude entre alguns 

indivíduos que equiparam as pessoas com altas habilidades a “super-homens”, 

acredita-se que é o “medo” ao novo, ao desconhecido e/ou ao diferente o que gera 

esta atitude, provocando o aparecimento de mitos e crenças que permitam lidar com 

este sentimento de forma mais confortável. 

 A classificação dos mitos, segundo PEREZ (2002;2004), pode ser em 

diferentes categorias, dentre as quais apresentam “crenças errôneas” e que são 

citados em diversas literaturas nacionais e internacionais. 

 

a) os mitos sobre constituição: 

 

 altas Habilidades/Superdotação são uma característica exclusivamente 

genética; 

 altas habilidades/superdotação são uma característica que depende 

exclusivamente do estímulo ambiental;  

 filhos de pais organizadores (condutores);  

 pessoas com Altas Habilidades/Superdotação é egoísta e solitária; 

 a pessoa com altas 

Habilidades/Superdotação é ‘metida’, 

‘sabichona’, ‘exibida’, ‘nerd’, ‘CDF’  

 pessoas com Altas 

Habilidades/Superdotação são fisicamente 

frágeis, socialmente ineptas e com 

interesses estreitos.   
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b) Mitos sobre a distribuição:   

 

 todos têm Altas 

Habilidades/superdotação, basta 

estimulá-las e se pode ‘fabricar’ 

pessoas com Altas 

Habilidades/Superdotação;  

 incidência das Altas 

Habilidades/Superdotação na 

população é muito pequena;  

 existem mais homens do que mulheres com Altas 

Habilidades/superdotação; 

 as pessoas com altas habilidades/superdotação provêm de classes 

socioeconômicas privilegiadas.  

 

c) Mitos sobre a identificação:  

 

 

 a identificação fomenta a rotulação;   

 a identificação fomenta atitudes 

negativas na pessoa com Altas 

Habilidades/superdotação;  

 não se deve identificar a pessoa com 

Altas Habilidades/superdotação; 

 não se deve comunicar à criança que ela tem Altas 

Habilidades/Superdotação.  
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d) Mitos sobre níveis ou graus de inteligência:  

 

 a pessoa com Altas 

Habilidades/superdotação é apenas 

aquela que tem um QI excepcional;  

 pessoa talentosa, mas não com Altas 

Habilidades/Superdotação; 

 inteligentes também são criativas, na 

mesma proporção.  

 

 

e) Mitos sobre consequências:  

 

 pessoa com Altas Habilidades/superdotação desenvolve doenças 

mentais, desajustamento social e instabilidade emocional;  

 QI se mantém estável durante toda a vida;  

 são adultos eminentes;  

 tudo é fácil para pessoa com Altas Habilidades/superdotação; se auto 

educam, não precisam de ninguém.   

 

 

f) Mitos sobre desempenho:   

 

 a pessoa com Altas Habilidades/superdotação se destaca em todas as 

áreas de Desenvolvimento 

humano - Superdotação Global; 

 pessoa com Altas 

Habilidades/superdotação se 

destaca em todas as áreas do 

currículo escolar, tem que ter boas 

notas - é o aluno nota 10 em tudo.  
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g) Mitos sobre o atendimento:  

 

 

 pessoa com Altas Habilidades/superdotação não precisam de 

atendimento educacional especial;  

 o atendimento especial fomenta a criação de uma elite;  

 pessoa com Altas Habilidades/superdotação devem ir a escolas 

especiais;  

 a aceleração é a abordagem de atendimento mais correta para os alunos 

com Altas Habilidades/superdotação;  

 não se deve incentivar o agrupamento de pessoa com Altas 

Habilidades/superdotação.  

 

  

 

 

 

 

 Os mitos e as concepções errôneas disseminadas como verdades são os 

principais responsáveis pela incompreensão às necessidades diferenciadas das altas 

habilidades/superdotação e pelos prejuízos relacionados a falta de reconhecimento 

(SABATELLA, 2008). 

 Observa-se que muitas são as ideias errôneas a seu respeito presentes no 

pensamento popular. Ignorância, preconceito e tradição mantêm viva uma série de 

ideias que interferem e dificultam uma educação que promova um melhor 

desenvolvimento do estudante com altas habilidades.  
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9- A identificação de altas habilidades/superdotação 

 

 

 Historicamente, os estudantes com altas habilidades/superdotação não encontraram 

obstáculos no acesso à escola comum - ingresso e matrícula. No entanto, muitos deles 

passam despercebidos na escola comum, tal invisibilidade diz respeito à utilização de testes 

para aferição do quociente intelectual, orientados por uma concepção restrita de inteligência 

e altas habilidades/superdotação, e que não contemplavam as diferentes aptidões e formas 

de expressão da criatividade. 

Por identificação entende-se o conjunto de instrumentos pedagógicos que 

podem ser utilizados para o reconhecimento de diferentes habilidades dos alunos em 

diversas áreas do conhecimento, considerando as especificidades das altas 

habilidades/superdotação, o contexto da escola como foco de análise e a observação 

do professor possibilitando:  

 conhecer diferentes estratégias que alguns alunos usam na resolução 

de problemas;  

 revelar seus interesses e motivações; 

  avaliar conhecimentos e estilos de aprendizagem, subsidiando o 

trabalho educacional (DALPRETTO e ZARDO, 2010). 

 

 

9.1  Por que identificar?  

 

 

Segundo Renzulli (2004;2014) o propósito da oferta de Educação Especial às 

altas habilidades/superdotação indica duas finalidades geralmente aceitas: 

a) a primeira finalidade é fornecer oportunidades para um 

maior crescimento cognitivo e autorrealização, através do 

desenvolvimento e expressão de uma área de desempenho ou 

uma combinação delas, nas quais o potencial superior pode 

estar presente;  
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b) segunda finalidade é aumentar a reserva social de 

pessoas que ajudarão a solucionar os problemas da 

sociedade contemporânea, tornando-se produtores de 

conhecimento e arte e não apenas consumidores das 

informações existentes. 

 

 

 Na literatura, percebe-se ao longo do tempo, diversas formas e instrumentos 

de identificação das altas habilidades/superdotação.  

 Para o MEC (1999), no processo de identificação cada indivíduo deve ser 

estudado em sua totalidade, podendo-se utilizar a combinação de dois ou mais 

procedimentos no processo de avaliação de forma que sejam atingidos padrões 

máximos de eficiência:  

 avaliação realizada por professores, especialistas e equipe pedagógica;  

 percepção de resultados escolares superiores aos demais,  

 autoavaliação;  

 aplicação de testes individuais, coletivos ou combinados, e 

 demonstração de habilidades superiores em determinadas áreas, observadas 

as recomendações de utilização de diagnósticos e testes individuais e/ou 

coletivos com rigor científico e adequabilidade;  

 aplicação por profissional especificamente preparado e diversos meios de 

recursos neste processo.  

 

 Podem ser utilizados ainda: 

 nomeação por professores; 

  indicadores de criatividade,  

 nomeação por pais,  

 nomeação por colegas, 

  autonomeação;  

 nomeação especiais;  
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 avaliação de produtos;  

 escalas de características 

 nomeação pela motivação do estudante. 

 

 

“No processo de avaliação das altas habilidades/superdotação devem ser 

consideradas as diferenças socioculturais, pois são inegáveis na realidade 

brasileira” (ABSD-RS, 2000) 

 

 

O PNE (2001), sugere que a identificação seja feita, principalmente, por meio 

da observação sistemática do comportamento e do desempenho do estudante, no 

cotidiano através de acompanhamento sistemático, como parte do processo, 

possibilitando conhecer os traços peculiares do estudante e verificar a intensidade, a 

frequência e a consistência desses traços ao longo de seu desenvolvimento. 

 O professor assume mais um grande papel: a avaliação minuciosa, detalhada, 

completa e real de seu aluno. As ações de identificação dessas pessoas, por fim, 

devem caracterizar um trabalho interdisciplinar e transdisciplinar, em que se ressalta 

o compromisso de todos os envolvidos com um processo socioeducacional. 

 Quanto mais cedo se der a intervenção educacional, mais eficaz se torna no 

decorrer dos anos, produzindo efeitos mais profundos sobre o desenvolvimento das 

altas habilidades/superdotação (MEC, 2001; BRASIL, 2015).  
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9.2 Quem e onde se realiza a identificação das altas habilidades/superdotação? 

  

 

 De acordo com a Instrução no 10/2011 – SUED/SEED-PR, a avaliação para a 

identificação das altas habilidades/superdotação deve ser realizada, no contexto 

escolar do ensino regular, através da observação direta e sistemática das expressões 

de habilidades, interesses, capacidade intelectual geral, aptidão acadêmica 

específica, pensamento criador ou produtivo, capacidade de liderança, talento 

especial para as artes e capacidade motora/psicomotora, complementada ou não com 

laudo psicológico.  

   

 

 

 

 

 

 

A avaliação de ingresso na Sala de Recursos deve ser realizada no 

contexto escolar do ensino regular pelos professores da classe comum, 

professor especializado, pedagogo da escola, com assessoramento de uma 

equipe multiprofissional externa – (Universidades, Faculdades, Escolas de 

Educação Especial, Secretarias Municipais da Saúde através do estabelecimento de 

parcerias, entre outros) e equipe do NRE e/ou Secretaria Municipal de Educação, 

devidamente orientada pela SEED/DEEIN. 

O tempo relativamente longo (quatro meses a um ano) que permita observar a 

frequência, a intensidade e a consistência dos indicadores e a investigação a partir do 

maior número de fontes (pessoas, familiares, professores, colegas) e com 

instrumentos variados (questionários, escalas, entrevistas, portfólio)...(PÉREZ, 2012). 

Ao contrário das demais áreas da Educação Especial, a identificação é parte 

integrante do atendimento educacional especializado, porque não pode ser feita 

apenas por um laudo, “visto que não se trata de uma patologia ou deficiência 

aferível”(PÉREZ, 2012), mas ao longo de um processo contínuo e relativamente 
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demorado que precisa avaliar a presença, intensidade e consistência dos indicadores 

de Altas Habilidades/Superdotação, no contexto escolar, que devem ser registrados 

em parecer pedagógico e desenvolvido em Sala de Recursos Multifuncional, sala de 

recursos específica para as altas habilidades/superdotação ou centro de atendimento. 

O processo de identificação de estudantes com altas 

habilidades/superdotação, realizado em sala de aula comum e apoiado pelo 

atendimento educacional especializado - AEE, fundamentado na concepção e nas 

práticas pedagógicas inclusivas, contribui para o planejamento e execução de 

propostas de enriquecimento curricular nesses dois ambientes (DALPRETTO e 

ZARDO, 2010).  

Somente com a identificação de cada estudante se possibilita melhores 

condições pedagógicas individuais de aprendizagem, ao considerar os diversos 

interesses, ritmos e habilidades de todos os estudantes, vislumbrando suplantar os 

padrões rígidos da escola homogeneizadora, reconhecendo e valorizando, assim, a 

diferença como essência da humanidade. (MEC, 2015). 

 

10- Instrumento psicopedagógico para identificação de altas 

habilidades/superdotação 

 

 O instrumento psicopedagógico, desenvolvido pelas autoras Machado, 

Vestena e Barby (2017), consiste num instrumento de triagem respondido sob forma 

de questionário por professores do ensino fundamental, com a finalidade de identificar 

estudantes com indicativos de altas habilidades/superdotação. 

 Composto por um questionário de 20 questões, considerando três habilidades: 

Lógico-matemática, linguístico-verbal, viso-espacial e caráter geral, considerando os 

comportamentos e atitudes no contexto escolar, organiza-se: 

 

 

 



 
 

291 
 

INSTRUMENTO29 PARA IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO COM ALTAS 

HABILIDADE/SUPERDATAÇÃO30 NA REDE REGULAR DE ENSINO 

Escola: ___________________________________________________________________________ 

Nome do aluno: ____________________________________________________________________ 

Data de nascimento:_____/______/______ Idade:________________   Sexo:________________  

Escolaridade:______________________ Turno:______________ Data:______/_____/________ 

 
 

Critérios para preenchimento do instrumento. 

 

1 – Raramente.  
 

2 – Ocasionalmente 
 

3 – Frequentemente. 
 

4 – Continuamente. 

 

Responsável pelo preenchimento: 

__________________________________________________________________________________ 

Nome, função e assinatura 

 

                                                           
29 Material  elaborado pela Drª Járci Maria Machado, tendo como base as Escalas de Renzulli-Hartman (1871), de English (1979) 

e da Escala de Avaliação Subjetiva de Sisk (1974). 
 

30 Instrumento construído para fazer parte do projeto de pesquisa do PNPD (Programa Nacional de Pós Doutorado), vinculado a 
UNICENTRO, sob a coordenação da Prof.ª  Drª Carla Luciane Blum Vestena.                                                                                                  

 

Nº 
 

ITENS 
 

 

1  
 

2  
 

3  
 

4  

01 Tem comportamento diferenciado pela riqueza do vocábulo, organização do 

pensamento e fluência verbal.  
    

02 È questionador, está sempre especulando, procurando descobrir o como e o porquê das 

coisas. 
    

03 Possui informações a respeito de uma variedade de assuntos acima do interesse habitual 

dos colegas de sua idade. 
    

04 Está sempre complementando os conhecimentos do grupo com informações mais 

complexas e atualizadas. 
    

05 Lê muito por conta própria e demonstra preferência por biografias, enciclopédias, atlas, 

livros de viagens, poesias, ciências, dramas e artes. 
    

06 Faz uso de termos que normalmente não são encontradas em crianças ou adolescentes 

com a mesma idade. 
    

07 É um observador dinâmico e eficiente, demonstrando  habilidade acentuada na 

percepção de detalhes. 
    

08 Elevado nível de atenção e concentração ao realizar atividades viso espacial.       
09  Realiza trabalhos manuais com eficácia     
10 É criativo e produz coisas novas e originais com diferentes tipos de materiais.     
11 Ter facilidade para perceber a beleza nas formas e cores.     
12 Estabelece  vários tipos de relações lógicas (abstrata), sem fazer uso do concreto.     
13 Utiliza-se do pensamento hipotético dedutivo na resolução de problemas.     
14 Utiliza-se de caminhos alternativos e inusitados para resolver problemas 

diversos 
    

15 Formula hipóteses, justifica e prova logicamente os fatos.     
16 Possui flexibilidade e habilidade na organização de dados numéricos.     
17 Demonstra originalidade e criatividade na resolução de problemas.     
18 Faz uso dos símbolos aritméticos com facilidade e agilidade.     
19 É persistente no que faz e gosta.       
20 É sensível a injustiças tanto a nível pessoal, quanto social.     
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CRITÉRIOS  PARA CORREÇÃO E TABULAÇÃO DOS DADOS 

Somar os pontos por habilidade específica. HABILIDADE LINGUÍSTICA VERBAL: itens 01, 
02, 03, 04, 05 e 06. HABILIDADE VISO ESPACIAL:  itens 07, 08, 09, 10,11 e 12. 
HABILIDADE LÓGICO MATEMÁTICA: itens 13, 14, 15, 16,17 e 18. HABILIDADE GERAL: 
itens 19 e 20. Em seguida transformar os pontos em porcentagem. Quanto maior a 
porcentagem de acertos, maior a habilidade intelectual especifica do aluno. Deve-se dar 
ênfase aos comportamentos observáveis e na sua frequência, ou seja, em parâmetros que 
são relativamente objetivos e, consequentemente, menos sujeitos a diferenças de 
interpretação. Por outro lado, há uma limitação no sentido de se valorizar mais a manifestação 
do que o potencial das habilidades mentais.  
 

 

TIPO DE  

INTELIGÊNCIA 

TOTAL DOS PONTOS 

Pontos PA - Pontos  

Alcançados 

% 

Porcentagem Mínimo Máximo  

 LINGUÍSTICO VERBAL 06 24   

 VISO ESPACIAL  06 24   

 LÓGICO MATEMÁTICO  06 24   

 HABILIDADE  GERAL 02 08   

 

 

 

 

Nº 
 

TIPO DE INTELIGÊNCIA RELACIONADA AOS ITENS 
 

 

RESULTADO 

01 Habilidade Linguística Verbal  

02 Habilidade Linguística Verbal  

03 Habilidade Linguística Verbal.   

04 Habilidade Linguística Verbal  

05 Habilidade Linguística Verbal  

06 Habilidade Linguística Verbal  

07 Habilidade Viso Espacial   

08 Habilidade Viso Espacial  

09 Habilidade Viso Espacial  

10 Habilidade Viso Espacial  

11 Habilidade Viso Espacial  

12 Habilidade Viso Espacial   

13 Habilidade Lógico Matemática  
14 Habilidade Lógico Matemática  
15 Habilidade Lógico Matemática  
16 Habilidade Lógico Matemática  
17 Habilidade Lógico Matemática  
18 Habilidade Lógico Matemática  
19 Habilidade Geral  

20 Habilidade Geral   
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FINALIZANDO... 

  A legislação vigente, estabelece o atendimento educacional especializado 

gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e 

modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. 

  A Lei nº 12.796, de 2013, garante a aceleração para concluir em menor tempo 

o programa escolar para os estudantes superdotados. 

 O Plano Nacional de Educação (2014-2024) garante universalizar, para as 

pessoas com altas habilidades/superdotação, na faixa etária de 04 a 17 anos, o 

acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, de salas de 

recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou 

conveniados. 

 Não se pode considerar imprescindível a apresentação de laudo médico 

(diagnóstico clínico) por parte do estudante com altas habilidades/superdotação, uma 

vez que o Atendimento Educacional Especializado se caracteriza por atendimento 

pedagógico e não clínico. (BRASIL, 2014). 

 Nota Técnica nº 40/2015, do MEC, que preconiza que cabe à escola ofertar o 

atendimento educacional especializado – AEE estudantes identificados com altas 

habilidades/superdotação, caracterizada pela realização de um conjunto de 

atividades, visando atender as suas especificidades educacionais, por meio do 

enriquecimento curricular, de modo a promover a maximização do desenvolvimento 

de suas potencialidades e habilidades.    

 

 

 

Tabela para transformação em porcentagem (%), dos pontos alcançados (PA) 

  nas habilidades específicas LV,  VE e LM.  

PA % PA % PA % PA % PA % 

6  25% 10 41,66%  14 58,33% 18 75% 22 91,66% 

7  29,16% 11 45,83% 15 62,5% 19 79,16% 23 95,83% 

8 33,33% 12 50% 16 66,66% 20 83,33% 24 100% 

9 37,5% 13 54,16% 17 70,83% 21 87,5%   
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APÊNDICE III 

Questionário pós- curso de Formação Continuada   

 

Professor! 

 O objetivo desta atividade é fazer um comparativo dos conhecimentos iniciais 

sobre as altas habilidades/superdotação e os conhecimentos adquiridos através do 

Curso de Formação Continuada e do material de apoio. Por gentileza, responda as 

questões justificando as suas respostas. 

1- Que conclusões você pode tirar, após o estudo do histórico sobre as altas 

habilidades/superdotação? Justifique a sua resposta. 

 

2- Na sua opinião, apesar da continuidade histórica das bases legais e das políticas 

públicas para a educação, identificação e atendimento dos estudantes com altas 

habilidades/superdotação, por que a temática ainda é desconhecida no contexto 

escolar? Justifique a sua resposta. 

 
 

3- Considerando os aspectos quantitativos apresentados sobre as altas 

habilidades/superdotação: concentração estimativa pela OMS de 3 a 5%; crescimento 

no número de matrículas conforme o Censo Escolar e o Paraná ser o estado brasileiro 

com maior número de estudante matriculados em 2017, quais são os impedimentos 

para o aumento do número de estudantes na rede estadual de ensino? Justifique a 

sua resposta. 

 

4- Como você compreende atualmente as altas habilidades/superdotação?  

 

5- Considerando os aspectos de heterogeneidade, multipotencialidades e diferentes 

níveis e áreas de habilidades das altas habilidades/superdotação, você conseguiria 

identificar estudantes em sua disciplina em sala de aula? Se sim, de que forma? Se 

não, por quê?  

 

6- De acordo com os fundamentos de Renzulli, a superdotação apresenta duas 

categorias distintas: superdotação escolar e superdotação criativo-produtiva. Diante 
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disso, que estratégias os professores podem utilizar para reconhecimento no contexto 

escolar? Justifique a sua resposta. 

 

7- Diante a visão multidimensional e multipotencial sobre as altas 

habilidades/superdotação que abrangem aspectos biológicos, psicológicos, sociais, 

históricos, culturais e emocionais, você considera importante do papel do professor 

frente ao estudante com altas habilidades/superdotação em sala de aula? Se sim, de 

que forma? Se não, por quê? 

 

8- Dentre as concepções de inteligência que influenciam as altas 

habilidades/superdotação, qual você considera mais apropriada para o seu contexto 

escolar para identificar as altas habilidades/superdotação? Justifique sua escolha. 

 

9- São inúmeras as características apresentadas pelas pessoas com altas 

habilidades/superdotação, enumere algumas características mais frequentes na sua 

comunidade escolar, que possam ser indicativos de altas habilidades/superdotação. 

 

10-  Quais os mitos sobre as altas habilidades/superdotação são mais frequentes 

entre os professores? Justifique a sua resposta. 

 

11- Aponte aspectos que considera mais relevantes quando a identificação de 

estudantes com altas habilidades/superdotação? Justifique sua resposta. 

 

12-  O instrumento psicopedagógico apresentado para identificar as altas 

habilidades/superdotação, contempla o objetivo proposto? Justifique a sua resposta. 

 

13- Você considera importante a formação continuada por parte da SEED-PR, 

abrangendo a temática das Altas habilidades/superdotação? Se Sim, de que forma? 

Se não, por que?  

 

14-  Considerando as altas habilidades/superdotação, aponte aspectos: 

a) Mais importantes: 

b) Maior barreira/entraves: 

c) Curiosidades: 


