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RESUMO 
 

 

Brunetti, d.t.a. Formação inicial de professores no curso de licenciatura ciências 

biológicas com foco nas altas habilidades e superdotação: reflexões sobre a prática 

pedagogia e experiências inclusivas. Programa de pós-graduação em ensino de ciências 

naturais e matemática. UNICENTRO, 2022. 

 

O tema inclusão de estudantes com necessidades educacionais especiais é 

normalmente atrelado a alguma deficiência e habitualmente entre os professores os estudantes 

com Altas Habilidades e Superdotação (AH e SD) não são vistos como público da Educação 

Especial. Para mudar essa realidade este trabalho propõe que os conhecimentos sobre o 

assunto sejam inseridos desde a formação inicial de professores, pois cabem aos mesmos as 

adequações necessárias ao desenvolvimento do potencial desses estudantes. As leis 

reconhecem os indivíduos com AH e SD como público alvo da Educação Especial e prevê o 

serviço educacional especializado a todos os estudantes que dele necessitarem. Porém, pode-

se observar que entre os professores quase não há propostas nas quais se discutem adequações 

curriculares que atendam esse grupo de estudantes. Por conseguinte este trabalho objetivou 

analisar a formação inicial de professores do curso de Ciências Biológicas no tocante a 

temática AH e SD, por meio da intervenção de um curso. A metodologia adotada foi à 

pesquisa Participante. Os sujeitos da pesquisa foram quinze graduandos do quarto ano da 

disciplina de Estágio Supervisionado em Ciências Biológicas II, do curso de Ciências 

Biológicas-Licenciatura da UNICENTRO, Guarapuava-PR. Na análise dos resultados, 

percebeu-se que o curso contribuiu de maneira significativa na formação inicial docente, 

ampliando os olhares dos participantes sobre as AH e SD.  De maneira geral, os licenciandos 

surpreenderam positivamente quanto ao interesse em relação à temática tratada e aos avanços 

significativos em relação aos conceitos e conhecimentos prévios demonstrados inicialmente. 

Outro resultado da intervenção pedagógica foi à elaboração do e-book que contempla 

estratégias e metodologias para auxiliar professores no exercício profissional em relação ao 

processo ensino aprendizagem da temática AH e SD.  

  

Palavras-Chave: Altas Habilidades e Superdotação, Formação inicial de professores, Ensino 

de Biologia. 

 



  

ABSTRACT 

 

BRUNETTI, D.T.A. Initial teacher training in the biological sciences degree course with a 

focus on high skills and giftedness: reflections on pedagogical practice and inclusive 

experiences. Postgraduate Program in Teaching of Natural Sciences and Mathematics. 

UNICENTRO, 2022. 

 

The theme of inclusion of students that needs special educational is usually linked to 

problems or disabilitys and, commonly, among teachers, students with High Abilities/Giftness 

are not seen as a special education public. In order to change this reality, this work proposes 

that the knowledge on the subject be inserted from the beginning of the formation, since it is 

supposed to teachers to make the necessary adjustments to develop the potential of these 

students. The laws recognize individuals with high habilities as a target of audience for 

special education and provides specialized educational service to all students who need it. 

However, among the teachers there are almost no proposals with curricular adjustments that 

helps this group of students are discussed. Therefore, this work aimed to contribute to the 

initial training of teachers in the Biological Sciences course regarding the theme of high 

habilities/ giftness, through the intervention of a remote format course. The methodology 

adopted for this study was participatory research. The research subjects were fifteen graduates 

of the Biological Sciences-Licentiate course at UNICENTRO, Guarapuava-PR. In the end of 

the reseach, it was noticed that the course contributed significantly to initial teacher training, 

expanding the participants' perspectives on the high habilities/ giftness theme. In general, the 

undergraduates were positively surprised and interested in the subject addressed and in the 

significant advances in relation to the concepts and knowledge initially demonstrated. 

Another result of the pedagogical intervention was the elaboration of the e-book that includes 

strategies and methodologies to help teachers in their professional practice in relation to the 

teaching-learning process of the high habilities/ giftness theme. 

Keywords: high habilities/ giftness, Initial Teacher Training, Biology Teaching. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Esta investigação surgiu das inquietações da pesquisadora, experenciadas ao longo da 

profissão de docente na área da Educação Especial acerca das dificuldades que os professores 

possuem em compreender e atuar com os estudantes que apresentam Altas Habilidades e 

Superdotação os quais frequentam o ensino regular. 

Tal preocupação ocorreu mediante acompanhamento pedagógico realizado em sala de 

recursos multifuncional, onde foi possível perceber que algumas práticas desenvolvidas pelos 

educadores não contemplavam as orientações advindas dos documentos educacionais e leis 

referentes à Educação Especial, concebidos para oportunizar o acesso dos estudantes com 

necessidades educacionais especiais à escola regular desde a etapa da Educação Infantil, como 

se assegura na Lei de Bases e Diretrizes Nacionais (BRASIL, 1996).  

A recomendação de atendimento educacional especializado para os estudantes com 

Altas Habilidades e Superdotação (AH e SD) tem se fundamentado nos princípios filosóficos 

que embasam a educação inclusiva. A formação de professores e profissionais da educação no 

sentido de reconhecimento dos estudantes com AH e SD compõe uma das finalidades desse 

atendimento, oportunizando a construção do modo de aprendizagem com vistas ao pleno 

progresso das potencialidades desses estudantes (VIRGOLIM, 2007). 

Nesse sentido, torna-se uma tarefa para os professores, enquanto educadores, entender 

os pontos fortes e os interesses dos estudantes com AH e SD, suas necessidades cognitivas, 

sociais e afetivas peculiares, a fim de oferecer-lhes oportunidades (VIRGOLIM, 2007). 

A atuação do professor é indispensável na assessoria do progresso dos talentos e 

potencial desse grupo de estudantes. Levando em conta que o ambiente é um dos motivadores 

das capacidades superiores, estudar sobre o tema AH e SD é imprescindível para os 

educadores, uma vez que de posse deste conhecimento, poderão descobrir ou adaptar 

maneiras de enriquecer as experiências escolares, superdotadas e criativas (PERKINS, 1995). 

Com isso as discussões e reflexões acerca da inclusão dos estudantes com AH e SD 

permeia a necessidade de se investir em pesquisas que busquem o estímulo da criatividade 

como fator essencial para a aprendizagem significativa e que levem a construção do 

conhecimento científico. 

Em conformidade à Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva supera a fragmentação do ensino para os estudantes da Educação Especial 

e define esta modalidade como transversal aos níveis, etapas e outras modalidades de ensino. 
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A inclusão advoga para que todos os estudantes nas diferentes modalidades de ensino possam 

ter acesso à escolarização, questionando a homogeneidade das metodologias aplicadas, 

reconhecendo as diferenças e trabalhando para a equidade (MEC/SEESP, 2010). 

A  Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) de 1996 (BRASIL, 1996), atualizada 

pela Lei 12.796 (BRASIL, 2013) o estudante com AH e SD é considerado público alvo 

da Educação Especial:  

Art. 58. Entende-se por Educação Especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade 

de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para 

educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013, p. 25). 

 

O tema AH e SD, também, está presente nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais 

(DCN) para a educação básica: diversidade e inclusão no art.7 traz que: 

Os estudantes com Altas Habilidades/Superdotação terão suas atividades de 

enriquecimento curricular desenvolvidas no âmbito de escolas públicas de ensino 

regular em interface com os núcleos de atividades para Altas 

Habilidades/Superdotação e com as instituições de ensino superior e institutos 

voltados ao desenvolvimento e promoção da pesquisa, das artes e dos esportes 

(BRASIL, 2013, art. 7, p. 303). 

 

Em consonância nas Diretrizes Curriculares para a Educação Pública do Estado do 

Paraná (SUED/SEED, 2006), na área da Educação Especial para a construção de currículos 

inclusivos consta que: 

Atualmente, qualquer alusão à educação de crianças e jovens com necessidades 

educacionais especiais depreende uma interpretação essencialmente pedagógica. 

Estando ou não em situação de deficiência, apresentando Altas Habilidades e 

Superdotação em qualquer área ou qualquer outro problema de aprendizagem que 

requeira atendimento educacional especializado, é fundamental que se tenha em 

mente que se trata de um sujeito social, historicamente situado, com interesses e 

necessidades relativos à sua faixa etária e que tem direitos e deveres, entre os quais o 

do acesso à educação escolar formal (SUED/SEED, 2006, p 48). 

 

Assim a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que é o mais recente documento 

proposto pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), à Educação Especial aparece de 

forma específica como modalidade de ensino, juntamente com: Educação de Jovens e 

Adultos, Educação do Campo, Educação Escolar Indígena, Educação Escolar Quilombola, 

Educação a Distância, onde o currículo deve ser adequado às diferentes modalidades de 

ensino atendendo-se às orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN). Este 

documento demonstra preocupação com os sistemas e redes de ensino e as instituições 

escolares as quais devem se planejar com um claro foco na equidade, o que pressupõe 

reconhecer que as necessidades dos estudantes são diferentes. Verifica-se que a BNCC e os 

http://bit.ly/1LMvJd6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
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currículos se identificam na comunhão de princípios e valores que, orientam a Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB) e as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN). Dessa maneira, 

reconhecem que a educação tem um compromisso com a formação e o desenvolvimento 

humano global, em suas dimensões intelectual, física, afetiva, social, ética, moral e simbólica.  

Apesar dos documentos oficiais, entre os professores o tema é praticamente 

desconhecido e, por empiria, pode-se observar que quase não há propostas de currículo 

flexibilizado, enriquecido, suplementado. Espantosamente, as necessidades educativas desses 

estudantes parecem passar despercebidas, como se os estudantes com AH e SD não 

precisassem de atenção diferenciada. Essa situação indica e revela que na formação inicial os 

professores não se apropriaram desse tema, e se fazem necessárias formações específicas para 

atender tais estudantes.  

Nessa perspectiva se pode tomar como exemplo o Plano Educacional Individualizado 

(PEI) uma ferramenta de acompanhamento e de auxílio ao diálogo entre os diferentes níveis 

educacionais. Trata-se de um modelo colaborativo entre os professores do ensino regular e os 

do ensino especial em atuação conjunta para que a individualização ocorra com vistas à 

inclusão, e à medida que se avança no plano educacional individualizado. Desse modo o 

estudante que já possui um PEI de escolas precedentes, a equipe constituída solicita a escola 

uma cópia do documento para embasar futuras ações. O objetivo é subsidiar a 

escola/colégio/universidade no conhecimento do estudante e de sua NEE (necessidade 

educacional especial), de modo a contribuir para seu processo de inclusão (BARBOSA; 

CARVALHO, 2019). 

O uso do Plano Educacional Individualizado (PEI) para o estudante com AH e SD é 

um exemplo de estratégia em que os professores do ensino regular devem participar e 

colaborar com a sua produção, no entanto a maioria das vezes eles ficam alheios a estes 

conhecimentos. Isso demonstra a urgência de tratar desse assunto de forma desmistificada, 

pensar em estratégias para identificar e atender esses estudantes que têm tido seus direitos de 

inclusão negligenciados, e mais, que são encaminhados cotidianamente aos consultórios 

médicos sob suspeita de problemas de aprendizagem, recebendo diagnósticos e sendo tratados 

de maneira equivocada. 

Percebe-se, então, que o tema AH e SD vem despertando o interesse dos educadores, 

mas ainda traz consigo muitas incertezas e questionamentos, principalmente em relação ao 

como trabalhar com o indivíduo superdotado. Pode se dizer que ainda é difícil praticar a 
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educação inclusiva com esse grupo de estudantes. Contudo, a realidade da inclusão só será 

possível quando houver uma reestruturação nos cursos de formação inicial, assim, como mais 

investimentos em cursos de formação continuada com as temáticas na área da Educação 

Especial com foco nas AH e SD, para uma maior compreensão e apropriação desses temas 

pelos professores. 

Neste contexto, questiona-se em que medida um curso, sobre Educação Especial 

com foco nas Altas Habilidades e Superdotação contribui na formação inicial de 

professores no curso de Ciências Biológicas? 

Esse questionamento buscou o enfrentamento de alguns obstáculos a serem superados 

pelos graduandos na assimilação dos conceitos que envolvem a Educação Especial e para o 

desenvolvimento do potencial dos estudantes com AH e SD. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar a formação inicial de professores do curso de Ciências Biológicas no tocante 

as temáticas Altas Habilidades e Superdotação por meio da intervenção de um curso. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 

 Realizar levantamento dos mitos e percepções sobre os estudantes com AH e 

SD que permeiam o imaginário dos futuros docentes, que estão em formação 

no curso de Ciências Biológicas da UNICENTRO; 

 Identificar em que medida um curso no formato sobre Educação Especial com 

foco nas AH e SD possibilita que os universitários percebam as principais 

características das pessoas com altas habilidades; 

 Desenvolver um produto educacional que contemple estratégias e 

metodologias que contribuam para a identificação de indicadores de altas 

habilidades e talentos visando o encaminhamento para avaliação 

psicoeducacional e a melhora da prática docente junto aos estudantes com AH 

e SD. 



6  

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1.  A formação inicial dos professores de Ciências Biológicas na perspectiva da 

educação inclusiva com foco nas AH e SD 

 

O estudante com AH e SD faz parte do público alvo da Educação Especial e deve 

participar dos processos inclusivos, recebendo atendimento especializado. Esta pesquisa trará 

consenso à discussão teórica acerca de um fenômeno de grande relevância social. O principal 

teórico, cujo modelo é empregado no Brasil é o psicólogo Joseph Renzulli. O mesmo é 

professor e influente psicólogo educacional dos Estados Unidos, suas pesquisas estão focadas 

nas AH e SD e no apoio necessário a esses estudantes, sendo referência em diversos 

programas de estudo e pesquisa, inclusive no Brasil (SANT’ANA, 2012). Sua proposta de 

enriquecimento é apresentada nas publicações do Ministério da Educação do Brasil 

(MEC/SEESP, 2006), e abordam a construção de práticas educacionais para estudantes com 

AH e SD, no entanto se faz necessária a participação de todos os envolvidos no processo 

escolar para ser colocado em prática. 

Por este motivo realizou-se um levantamento de pesquisas que consideram a formação 

inicial de professores no ensino de Ciências Biológicas e o tema AH e SD, a partir dos 

trabalhos presentes na BDTD (Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações) cujos 

resultados foram bem escassos e apresentaram-se em número de quatro trabalhos com temas 

relacionados a esta pesquisa. Da mesma forma, no Catálogo de Teses e Dissertações (CAPES) 

os resultados se apresentam com a mesma escassez quando se procura com os descritores 

Altas Habilidades e Superdotação, ensino de Ciências Biológicas. Para a pesquisa, 

empregaram-se vários descritores como exemplo: formação continuada de professores, Altas 

Habilidades e Superdotação, educação inclusiva, com resultados muito expressivos, optou-se 

por combinar os descritores: Altas Habilidades e/ou Superdotação e formação inicial, cujo 

tema abrange parte do interesse deste trabalho. Foram consideradas as pesquisas realizadas no 

período de 2017 a 2021 e foi possível notar, de imediato, que em comparação a outros temas 

sobre educação, ainda existe um número restrito quando se trata especificamente de altas 

habilidades e superdotação no ensino de Ciências Biológicas, o que mostra a atualidade do 

tema e sua relevância. 
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Frigotto (2009) discute a necessidade de que a reorganização dos cursos de formação 

seja pensada num contexto de transformação de todo o sistema escolar, para que tais cursos 

não tenham que se converter, simplesmente em um espaço de compensação de déficit 

deixados por uma diferente educação, com isso uma análise sobre a situação atual da 

formação de professores aponta para uma lacuna na base teórica e prática mais complexa e 

prevê que, para atuar na educação, o professor deve ter como base da sua formação inicial e 

continuada, conhecimentos gerais para o exercício da docência além dos conhecimentos 

específicos da área. 

FREITAS; PEREZ (2012) relatam que somente a formação inicial do professor é 

insuficiente para o favorecimento das características dos estudantes com AH e SD, como as 

inteligências individuais e a criatividade, pois, além da atuação docente em sala de aula, 

existem outros fatores que devem ser considerados, como o currículo adaptado e flexível que 

conduzirá a práticas pedagógicas realmente heterogêneas, isto nos faz refletir sobre a 

formação continuada e formações extracurriculares para os cursos de graduação onde na 

própria ementa do curso não conste de forma específica o tema das AH e SD.  

Nesse sentido é importante que a formação inicial dos profissionais da educação 

contemple os temas voltados para a educação inclusiva e que abranja todos os estudantes 

público-alvo da Educação Especial inclusive os AH e SD. 

A Lei de Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Ciências 

Biológicas traz como conteúdos específicos que: 

A modalidade Licenciatura deverá contemplar, além dos conteúdos próprios das 

Ciências Biológicas, conteúdos nas áreas de Química, Física e da Saúde, para 

atender ao ensino fundamental e médio. A formação pedagógica, além de suas 

especificidades, deverá contemplar uma visão geral da educação e dos processos 

formativos dos educandos. Deverá também enfatizar a instrumentação para o ensino 

de Ciências no nível fundamental e para o ensino da Biologia, no nível médio 

(MEC/SEESP, 2001, p. 6). 

 

É igualmente importante mencionar que neste mesmo documento também consta que: 

Para a licenciatura em Ciências Biológicas serão incluídos, no conjunto dos 

conteúdos profissionais, os conteúdos da Educação Básica, consideradas as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de professores em nível superior, 

bem como as Diretrizes Nacionais para a Educação Básica e para o Ensino Médio 

(MEC/SEESP, 2001, p. 6). 

 

Apesar de compreender um amplo leque de conhecimento, o currículo do curso de 

Ciências Biológicas ainda concentra alguns lacunas e ajustes a serem realizados, nas 
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dimensões pedagógicas e epistemológicas com a perspectiva da Educação Especial com foco 

nas AH e SD, já que são elas que fornecerão subsídios iniciais para uma boa prática docente. 

A complexidade que envolve a educação não pode ser comandada somente por 

técnicas, mas sim por tomadas de decisões assertivas de professores capacitados (DINIZ-

PEREIRA, 2002). Com esse ponto de vista, de um modo geral, as instituições de ensino 

seguem se adaptando e reestruturando os currículos, dessa forma proporcionam uma formação 

inicial com maior qualidade no que diz respeito à diversidade, passando a entender a educação 

como um processo (PEREIRA, 1999). 

A partir de 2015, ocorreu a análise dos currículos vigentes e o currículo de Ciências 

Biológicas da UNICENTRO, sofreu algumas mudanças no que diz respeito aos direitos 

humanos, as questões éticas e políticas. Conforme as leis que regem a educação nacional: 

ensino fundamental e médio.  

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997), se faz necessária 

uma proposta educacional que tenha como objetivo uma formação de qualidade que possa ser 

disponibilizada a todos os estudantes, por meio de práticas educativas adequadas as 

necessidades sociais, políticas, econômicas e culturais da realidade brasileira que: 

[...] considere os interesses e as motivações dos estudantes e garanta as 

aprendizagens essenciais para a formação de cidadãos autônomos, críticos e 

participativos, capazes de atuar com competência, dignidade e responsabilidade na 

sociedade em que vivem (BRASIL, 1997, p. 27). 

 

Portanto, o ensino de Ciências deve ser para formar cidadãos com capacidade de 

entender a sua importância e o convívio em sociedade. Diante disso, a educação científica do 

estudante com AH e SD precisa seguir nessa mesma linha. 

Em consonância a esses documentos na Resolução Nº 8- CEPE/UNICENTRO, de 21 

de fevereiro de 2020, no art. 8º, item IV, consta que o curso de Ciências Biológicas deve:  

Proporcionar formação básica, ampla e sólida, com adequada fundamentação 

teórico-prática, que inclua o conhecimento da diversidade dos seres vivos, sua 

organização em diferentes níveis e suas relações com o ambiente em que vivem, 

bem como a compreensão do significado das Ciências Biológicas para a sociedade e 

sua responsabilidade como educador, consciente de seu papel na formação dos 

cidadãos, comprometidos com a preservação da biodiversidade como patrimônio da 

humanidade (CEPE/UNICENTRO, 2020, p. 4). 

 

Em consulta ao ementário das disciplinas do curso de Ciências Biológicas – 

Licenciatura (Currículo iniciado em 2020), consta como disciplina da Educação Especial 

especificamente a de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, ofertada no primeiro ano de um 
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curso de quatro anos. O ementário também contempla a disciplina de Estágio Supervisionado 

em Ciências – Ensino Fundamental 136 h/a 3897, nos terceiros e quartos anos, com execução 

e avaliação dos processos e resultados das atividades de ensino, contemplando as atividades 

extensionistas que conciliam teoria e prática e que proporcionam aos estudantes vivências 

transformadoras entre universidade e outros setores da sociedade. Como também, a disciplina 

de Psicologia da Educação 68 h/a 3763, no primeiro ano, que contempla em sua ementa as 

concepções de aprendizagem. O processo ensino-aprendizagem na formação dos conceitos 

científicos. O adolescente como sujeito da ação pedagógica. A interação professor, estudante 

e  conhecimento. Multiculturalismo, identidades e relações étnico-raciais. Questões relativas 

às diversidades de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional, Educação Especial e os 

direitos educacionais de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. 

Diante do exposto, fica evidente a importância da formação de professores para a 

educação inclusiva, com foco na inclusão dos estudantes com AH e SD. Muitos professores 

da educação regular de ensino não distinguem em suas práticas inclusivas ações para 

suplementar o ensino dos estudantes com AH e SD, pois, em muitos casos, desconhecem que 

estes estudantes possuem necessidades educacionais especiais e, por sua vez, os mesmos não 

são atendidos pelos processos de inclusão. 

 

3.2.  Dos conceitos àcompreesão das AH E SD em busca da superação de mitos 

 

Segundo a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (MEC/SEESP, 2008), a educação inclusiva é uma ação política, cultural, social e 

pedagógica que objetiva atender a todos os estudantes sem nenhum tipo de discriminação. 

Nesse sentido evidencia a necessidade em se criarem práticas e alternativas para superar a 

exclusão, na busca da mudança estrutural e cultural para que todos os estudantes tenham suas 

necessidades atendidas.  

Pode-se afirmar que em razão do processo de democratização da escola o paradoxo 

inclusão e exclusão foi evidenciado e ligado ao fracasso escolar. Inicialmente a Educação 

Especial se organizou tradicionalmente por meio das práticas para os estudantes com 

deficiência. A superdotação ficou num segundo plano por alguns anos, mas de acordo com 

Delou (2007), no Brasil, se tem registros legais na área desde a década de 20. 

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 
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Estado do Rio de Janeiro previu o atendimento educacional dos super-normaes. Esta 

iniciativa, contudo, não garantiu o direito declarado na legislação do Estado do Rio 

de Janeiro, uma vez que não foi acompanhada de uma política pública estadual ou 

federal, que universalizasse o atendimento escolar a estes alunos (DELOU, 2007, p 

27). 

Mesmo com o ganho alcançado pela trajetória histórica por meio dos documentos 

oficiais e políticas públicas o tema “Altas Habilidades e Superdotação” ainda carrega muitos 

mitos e é pouco explorado, dando certa invisibilidade ao alunado com alto potencial, tanto nas 

áreas de estudo como no atendimento a esses educandos.  

A pesquisadora Pérez (2011), classificou sete categorias de mitos que especulam as 

possíveis origens das AH e SD e características inatas a essas pessoas, objetivando alertar os 

educadores sobre os perigos que os mitos representam quando se trata de implantar o processo 

inclusivo. 

Os mitos sobre distribuição, que dão às AH/SD distribuições específicas; os mitos 

sobre a identificação, que buscam omitir ou justificar a desnecessidade dessa 

identidade; os mitos sobre níveis ou graus de inteligência, decorrentes de equívocos 

sobre o conceito de inteligência; os mitos sobre desempenho, que transferem 

expectativas e responsabilidades descabidas e irreais às pessoas com AH/SD; os 

mitos sobre consequências, que lhes atribuem características psicológicas ou de 

personalidade não vinculadas a seu comportamento, e os mitos sobre o atendimento, 

que muitas vezes resultam na precariedade na ou ausência de serviços públicos 

eficientes para essa população (PÉREZ, 2011, p 514). 

 

Dessa forma os estudantes com características de AH e SD, muitas vezes, não são 

reconhecidos, permanecem “invisíveis” no contexto educacional, em que os mitos contribuem 

para a construção de concepções errôneas a respeito do tema, prejudicando o 

acompanhamento educacional necessário para o avanço de suas potencialidades. 

Nesse contexto a questão da inclusão de estudantes com necessidades educacionais 

especiais é normalmente atrelada a alguma deficiência e corriqueiramente entre os 

professores, os estudantes com AH e SD não são vistos como público da Educação Especial. 

Muitas vezes, pela incompreensão do que significa a superdotação a maioria dos profissionais 

pensam que esses estudantes não precisam ter uma atenção especial, que todos são 

independentes, o que não é verdade (ALENCAR, 2001). 

Do mesmo modo sob a ótica Schröeder (2020), o clichê errôneo associado às AH e SD 

de que as pessoas seriam portadoras de “dons” inatos, raríssimos e infalíveis, e o de que é 

sempre “positivamente especial” ser identificado como AH e SD, retratam o desconhecimento 

sobre o tema somando para que as pessoas com AH e SD sejam ignoradas pela sociedade em 

parte porque se acredita que elas não enfrentam dificuldades. 
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Também, neste cenário Winner (1998), relata que os mitos e mal-entendidos existem e 

podem ser identificados em qualquer área de estudo e o tema superdotação não é exceção, 

dentre os quais ele descreve sobre: 

• O mito que o superdotado tem excelência em todas as áreas, ou seja, “o rótulo 

superdotado é mais frequentemente reservado para crianças com habilidades 

acadêmicas” (WINNER, 1998, p. 15); 

• O mito onde apenas as crianças que apresentam alto desempenho nas áreas 

acadêmicas são superdotadas, sendo que as demais áreas como a artística, 

corporal, entre outras seriam apenas para pessoas talentosas;  

• O mito que o Quociente de Inteligência deve ser alto para todas as áreas; 

• O mito que “[...] a superdotação é inteiramente inata. Este mito ignora a 

influência sobre o desenvolvimento de aptidões” (WINNER, 1998, p. 16); 

• O mito que crianças superdotadas são as mais estimuladas por pais e familiares 

que tem demasiado cuidado pelo aprendizado de seus filhos; 

• O mito que estas crianças não apresentam problemas de relacionamento, de 

comportamento ou dificuldades de aprendizagem; que não existe superdotação 

baseado no fato que todas as crianças apresentam áreas de interesse e algumas 

habilidades, desconsiderando o fator da habilidade acima da média; 

• O mito que as Crianças Superdotadas se tornam adultos eminentes: visto que 

os fatores sociais, de oportunidades e estímulos, interferem no 

desenvolvimento do potencial e a superdotação não é fator predominante para 

que um indivíduo se torne um adulto eminente. 

Estes são alguns mitos que a sociedade em geral apresenta com relação à temática das 

AH e SD. Estas concepções equivocadas dificultam o reconhecimento das potencialidades e, 

principalmente, das necessidades específicas de aprendizagem dos estudantes com 

características de AH e SD.  

Paralelamente a este contexto ao investigar diferentes pontos de vista sobre as altas 

habilidades, se depara com algumas nomenclaturas utilizadas pelo senso comum e outras 

definidas em documentos oficiais. A terminologia “super” foi adotada por Leoni Kaseff em 

1931, e o referido autor foi o precursor do uso do termo “super- -normais”, com o prefixo 

“super” utilizado na legislação estadual do Rio de Janeiro e na Reforma do Ensino Primário, 
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Profissional e Normal, nas quais se previa a seleção de alunos com AH e SD desde as séries 

iniciais (DELOU, 2007). 

Desde então várias terminologias se relacionam à superdotação. De acordo com 

Alencar, Feldhusen e French (2004), enquanto alguns pesquisadores utilizam os termos 

talento e superdotação como sinônimos, outros estudiosos estabelecem diferenças entre eles.  

A nomenclatura “altas habilidades” apareceu pela primeira vez na Política Nacional 

de Educação Especial publicada pelo CENESP/MEC em 1994. “Altas 

habilidades/superdotação” foi utilizada na Resolução CNE/CEB nº 02/2001, e “altas 

habilidades ou superdotação” foi utilizada na Lei nº 12.796, de 2013, substituindo a 

expressão “necessidades especiais” no caput do artigo 58 da LDB. A substituição da 

“barra oblíqua” por “OU”, utilizada para separar “altas habilidades” da palavra 

“superdotação” significou a substituição de uma notação matemática (a barra que 

significa divisão); não muda o sentido histórico, uma vez que “a barra oblíqua [ / ] é 

um sinal gráfico usado para indicar disjunção e exclusão, podendo ser substituída 

pela conjunção “ou” (MEC/SEMESP, 2020, p. 60). 

 

Segundo Vestena; Barby; Oliveira (2021), a definição de uma terminologia com maior 

amplitude se deu a partir de 2001, pois o conceito de superdotação é considerado restritivo e 

quando utilizado isoladamente não representa por completo as pessoas desse grupo. 

A partir de 2001 empregou-se definitivamente o termo altas 

habilidades/superdotação para consolidar a preocupação e a emergência de dar para 

esses estudantes uma identidade sem restringir a apenas um aspecto Quociente de 

Inteligência, o direito a ter sua identidade conquistada e respeitada em sua 

especificidade com plenitude (VESTENA; BARBY; OLIVEIRA, 2021, p. 20). 

 

Conhecer o significado de alguns conceitos e terminologias é importante tanto para 

uma reflexão sobre as práticas de ensino, quanto para auxiliar uma visão mais eficaz a 

respeito dos estudantes.  

Entre as terminologias que cercam o universo do superdotado se destacam alguns 

termos como precoce, prodígio e gênio. 

De acordo com Cupertino (2008), os indivíduos com habilidades superiores como o 

precoce, o prodígio, o gênio são gradações de um mesmo fenômeno, mas com terminologias 

diferentes e há muito tempo são estudadas por uma gama de profissionais: neurocientistas, 

psicopedagogos, psicólogos, professores e outros. 

Precoce é o indivíduo que apresenta alguma habilidade específica prematuramente 

desenvolvida em qualquer área do conhecimento. Infelizmente, este é um termo muito 

utilizado como sinônimo de AH e SD. Todavia, isso é um equívoco.  

Os precoces chamam a atenção por apresentarem facilidade ou domínio em alguma 

área do conhecimento, como na música, na matemática, na leitura, nos esportes, etc. E isso 
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ocorre antes do esperado para a sua idade (WINNER, 1998; SANTOS; XAVIER; ARAÚJO, 

2013). 

Embora a precocidade seja uma das características da superdotação, nem todas as 

pessoas com AH e SD foram crianças precoces. Do mesmo modo, nem toda criança precoce 

tem a garantia de se tornar um adulto com AH e SD, pois são muitos os elementos envolvidos 

no desenvolvimento da criança. Exemplo de precocidade: uma criança que lê antes dos quatro 

anos. 

Prodígio, esse termo costuma ser usado para definir aquelas crianças que muito cedo 

realizam algo raro, fora do comum para sua idade, sem que tenham recebido algum 

treinamento específico para isso (TENTES, 2013). 

Assim, o termo “prodígio” está relacionado ao “precoce”, pois se trata de uma criança 

que apresenta um alto desempenho cognitivo no desenvolvimento de uma atividade 

específica, mas de modo prematuro, realizada geralmente por uma pessoa adulta.  

Desta forma, um pensamento vem à tona: Será que uma criança com esse tipo de 

habilidade desde tão tenra idade carregará seus mesmos interesses até a idade adulta, fazendo 

grandes colaborações na sua área e se tornando um adulto com AH e SD? Do mesmo modo 

que a precocidade, a prodigialidade não é pré-condição para as AH e SD. Trata-se de uma 

evidência de antecipação e não uma condição que irá determinar o desenvolvimento das AH e 

SD (GUENTHER, 2000). Exemplos de prodígios: Mozart (música); Josh Waitzkin (xadrez); 

Marla Olmstead (pintura). 

Os Gênios estão historicamente relacionados aos estudos sobre a inteligência, aos 

testes de QI e os estudos sobre AH e SD. No entanto, recomenda-se que a terminologia Gênio 

seja reservada para aqueles que deram contribuições extraordinárias à humanidade, 

revolucionando as suas áreas de conhecimento. “São aqueles raros indivíduos que, até entre os 

extraordinários, se destacam e deixam sua marca na história” (MEC/SEESP, 2008). Exemplos 

de gênios: Einstein; Freud; Leonardo da Vinci; Stephen Hawking. 

A esse respeito se destacam os estudos e produções pioneiras do Psicólogo Dr. Joseph 

Renzulli, onde relata que para a pessoa apresentar AH e SD deve ter as características 

contidas nos Três Anéis (Envolvimento com a tarefa, Capacidade Superior e Criatividade), 

sendo que somente a interlocução entre os três anéis, em determinada área do conhecimento, 

caracteriza uma pessoa com esta habilidade, o pesquisador também representa no Modelo, os 

três anéis (círculos) organizados e superpostos a um fundo com padrão xadrez. Este 
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representa a interação de fatores ambientais com fatores de personalidade favorecedora do 

aparecimento da superdotação, que está localizada na área de intersecção dos círculos no 

diagrama (RENZULLI, 2004). 

Para Renzulli e Reis (1997), a concepção dos três anéis, mostra um conjunto bem 

definido de três grupos de características entrelaçadas que marcam o perfil das pessoas com 

AH e SD, em particular, a superdotação é o resultado da interação desses três aspectos de 

comportamento: 

• A habilidade/capacidade acima da média, como um dos pilares fundamentais 

que manifesta a potencialidade superior em todo e qualquer campo do 

desempenho humano envolvendo duas formas organizadas para representar 

modos peculiares com os quais os sujeitos se expressam em problemas reais. 

São elas: a habilidade geral que se refere à capacidade para processar a 

informação, integrar experiências vividas para chegar a um resultado novo, 

buscar respostas apropriadas com vista à adaptação às novas situações e gerar 

pensamento abstrato e a habilidade específica a qual visa adquirir 

conhecimentos padrões e realizar atividades de um tipo especializado dentro de 

uma gama restrita (BARRETO, 2021). 

• Como compromisso com a tarefa propõe um refinamento uma maneira 

centrada de motivação, concebida como um processo energizante elevado para 

resolver problemas, perseverança, resistência, trabalho duro, dedicação, 

confiança e crença em si para realizar projetos importantes, percepção de um 

maior sentido para identificar problemas e soluções, uma energia canalizada 

para uma tarefa em particular ou uma área específica (BARRETO, 2021). 

• Ele estabelece a criatividade como a originalidade de pensamento, um gênio 

construtivo, uma habilidade para deixar de lado convenções e procedimentos 

estabelecidos em detrimento de ideias originais, abrangendo aspectos que 

geralmente aparecem juntos como: fluência, flexibilidade e originalidade de 

pensamento, abertura para novas experiências, curiosidade, sensibilidade e 

coragem para correr riscos. Com esse ponto de vista a criatividade não está, 

exclusivamente, relacionada à área artística, mas a qualquer área de interesse 

do estudante. O desenvolvimento da criatividade e da motivação dentro da 

área de interesse e ou de habilidade do estudante, amplia as possibilidades de 
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que o indivíduo tenha sucesso e satisfação pessoal (BARRETO, 2021). 

Os três anéis não precisam estar presentes ao mesmo tempo e ter a mesma intensidade, 

mas é necessário que interajam em algum grau para que possa resultar em um alto nível de 

produtividade. Renzulli (1997) destaca que um único grupo de traços, não indica a 

superdotação, pois esta estaria representada apenas na interseção dos três grupos. Sendo assim 

é necessária a busca do equilíbrio entre os três anéis investigando os comportamentos e 

habilidades já descobertos e desenvolvendo outros comportamentos necessários para o êxito 

na área de habilidade. 

 De acordo com o MEC/SEESP (2006), existem dois tipos de estudantes com AH e SD: 

o grupo de estudantes com AH e SD acadêmicos e o grupo de estudantes com AH e SD 

produtivo-criativos. Vestena; Barby; Oliveira (2021, p. 21) relatam que o grupo dos 

estudantes com AH e SD acadêmicos possuem alto potencial intelectual e manifestam  

habilidades na área da linguagem, no raciocínio lógico matemático e ou na área viso espacial. 

Características essas muito valorizadas no ambiente escolar. O grupo de estudantes com AH e 

SD produtivo-criativos apresentam habilidades para as artes, esportes, desenvoltura social, 

podendo desenvolver habilidades acadêmicas, mas não se restringindo a elas. 

Paralelamente a este contexto as diretrizes gerais para o atendimento educacional aos 

estudantes com Altas Habilidades e Superdotação, consta que é importante observar que: 

[...]altas habilidades referem-se a comportamentos observados e/ou relatados que 

confirmam a expressão de 'traços consistentemente superiores" em relação a uma 

média [...] em qualquer campo do saber ou do fazer (BRASIL, 2017, p. 13). 

 

Deve-se entender por “traços” as formas resistentes, ou seja, aquelas que permanecem 

com frequência, intensidade e consistência no repertório dos comportamentos da pessoa, que 

podem ser registrados em épocas diferentes e em situações semelhantes. 

O conjunto de traços e características que as pessoas desse grupo apresentam, podem 

indicar qual o subtipo de AH e SD elas demonstram e que segundo a Política Nacional de 

Educação Especial (MEC/SEESP, 2006) podem ser:  

• Tipo intelectual: Apresenta flexibilidade, 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 (MEC/SEESP, 2006). 

• Tipo acadêmico: evidencia aptidão acadêmica especifica atenção, 

concentração; rapidez de aprendizagem, boa memória, gosto e motivação pelas 
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disciplinas acadêmicas de seu interesse; habilidade para avaliar, sintetizar e 

organizar o conhecimento; capacidade de produção acadêmica (MEC/SEESP, 

2006). 

• Tipo social (liderança): Revela capacidade de liderança, sensibilidade 

interpessoal, atitude cooperativa, sociabilidade expressiva, poder de persuasão 

e influência no grupo (MEC/SEESP, 2006). 

• Tipo psicocinestésico: Destacam-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 (MEC/SEESP, 2006).  

• Tipo dos talentos especiais: Podem se destacar nas artes plásticas, musicais, 

literárias e dramáticas, revelando capacidade especial e alto desempenho em 

tais atividades (MEC/SEESP, 2006). 

• Tipo criativo: As pessoas com AH E SD produtivo-criativa geralmente se 

destacam por serem mais questionadoras; extremamente imaginativas 

inventivas e dispersivas quando a tarefa não lhes interessa, não apreciando a 

rotina e tendo modos originais de abordar e resolver os problemas, pelo que 

muitas vezes têm baixo desempenho e falta de motivação. (STOBÄUS E 

MOSQUERA, 2004).  

Esses tipos são desse modo considerado nas classificações internacionais, podendo 

haver várias combinações entre eles e, inclusive, o aparecimento de outros tipos, ligados a 

talentos de mais habilidades (MEC/SEESP, 2006). 

Os comportamentos de superdotação são observados em algumas crianças, mas não 

em todas as crianças, em alguns momentos, mas não em todos os momentos e sob certas 

circunstâncias e não em todas as situações de sua vida (MEC/SEESP, 2006). Além dos três 

fatores envolvidos na teoria dos três anéis, é importante destacar a rede social – ambiente e os 

fatores de personalidade do estudante. Porém, o autor não menciona os fatores emocionais 

para a caracterização das AH e SD. A contribuição de Renzulli (1997) é importante ao passo 

que para que se reconheça em sala de aula um estudante com AH e SD primeiramente 

precisamos entender as características peculiares destes estudantes. Nesse sentido ganha 

destaque os fatores ambientais como influenciadores no desenvolvimento do potencial do AH 

e SD que podem ser de origem socioeconômica; a personalidade dos pais; o nível de educação 
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dos pais; os estímulos recebidos na infância; os interesses; a posição na família; a educação 

formal; a disponibilidade de modelos; as doenças físicas/bem-estar. Os fatores de 

personalidade também devem ser citados: Percepção de si mesmo (auto eficácia); Coragem; 

Caráter Intuição; Charme ou carisma; Fortaleza do ego; Senso de destino; Atração pessoal. 

Segundo a Coleção Saberes e Práticas da Inclusão (MEC/ SEESP, 2006, p 14), os 

estudantes com Altas Habilidades e Superdotação (AH e SD) apresentam: 

Grande curiosidade; Auto iniciativa; Originalidade de expressão oral e escrita, com 

produção constante de respostas diferentes e ideias não estereotipadas; Talento 

incomum para expressão em artes, como música, dança drama, desenho e outras; 

Habilidade para apresentar alternativas de soluções, com flexibilidade de 

pensamento; [...] Facilidade para frustrar-se, especialmente quando percebe que há 

outros, na classe ou no grupo, que são lentos demais em termos intelectuais; pode 

haver uma tendência a ficar de mau humor ou ter alterações de humor 

(MEC/SEESP, 2006, p. 14). 

 

Como se pode perceber o tema AH e SD traz consigo uma série de particularidades e 

as características que indicam que o estudante é superdotado necessitam se tornarem visíveis 

aos olhos dos professores, desse modo é imprescindível à discussão sobre a formação do 

professor para que se compreenda como ela tem se configurado no sentido de preparar esse 

profissional para exercer seu principal papel: o de mediador da aprendizagem oferecendo um 

ensino de propriedade aos estudantes que possuem características de altas habilidades, um 

grande envolvimento com as áreas do conhecimento por qual se interessam, a escola necessita 

reorganizar o seu modo metodológico, com recursos pedagógicos e currículos que 

contemplem as diferenças e principalmente preparem os profissionais para atuar com esse 

alunado. Segundo Guimarães e Ourofino (2007, p. 43) é possível observar alguns 

comportamentos nas pessoas com AH e SD, que estarão mais presentes em determinados 

sujeitos do que outros e complementam que em decorrência da área de interesse alguns destes 

comportamentos sofrem variação: 

Apesar de várias características comuns encontradas entre indivíduos superdotados, 

o mais surpreendente, nesta população, é a contínua variação que ela exibe em 

termos de habilidades e competências e os vários níveis e magnitudes que 

manifestam suas ações e conhecimentos (GUIMARÃES; OUROFINO, 2007, p. 43). 

 

Dessa forma os conhecimentos desses comportamentos se fazem necessários para a 

indicação e identificação do sujeito com AH e SD, com o objetivo de incentivar essas 

habilidades, colaborando com a evolução e estimulando o desenvolvimento sócio emocional 

dos estudantes. 
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Segundo Freitas; Romanowski e Costa (2012), o professor deve deixar de ser mero 

executor de currículos e programas predeterminados, levando em conta o nível dos 

estudantes, desenvolvendo atividades mais adequadas ao desenvolvimento das capacidades 

onde para isso se faz necessário ter entendimento das características individuais dos 

estudantes com AH e SD, das diferentes formas de manifestação identificando as 

preferencias, facilidades e limitações.  

 

3.3.  A teoria das inteligências múltiplas e sua contribuição para o ensino dos 

estudantes com AH e SD 

 

Howard Gardner, pesquisador da Universidade de Harvard, desenvolveu estudos na 

área do “Potencial Humano”, com o intuito de investigar sobre os talentos internos das 

crianças, em especial daquelas que eram tidas como “incapazes” de aprender.  

Em 1983 foi publicada a sua obra Frames of Mind (Estruturas da mente), onde a 

Teoria das Inteligências Múltiplas toma seu espaço em várias áreas principalmente na 

educação (GARDNER,1994). De início, ele propôs a existência de sete inteligências, na 

sequência com a produção de vários outros estudos sobre os modelos de como analisar a 

inteligência, desafia o conceito de Quociente de Inteligência (QI) o qual até então era tido 

como referência para uma inteligência única capaz de medir por meio de testes a capacidade 

das pessoas. Segundo Gardner o uso de testes que avaliam o potencial humano pela 

capacidade é uma forma limitada de definir a inteligência. 

[...] a teoria das inteligências múltiplas diverge dos pontos de vista tradicionais. 

Numa visão tradicional, a inteligência é definida operacionalmente como a 

capacidade de responder a itens em testes de inteligência [...] (GARDNER, 1995, p. 

411). 

 

Como mencionado, Gardner elege sete inteligências ressaltando, entretanto, que 

exceto em indivíduos anormais, as inteligências sempre funcionam combinadas, e qualquer 

papel adulto sofisticado envolverá uma fusão de várias delas (GARDNER, 1995, p. 22). São 

elas: a Inteligência Linguística, que é um tipo de inteligência apresentada pelo interesse por 

explorar idiomas e palavras, muito comuns em poetas e escritores; a Inteligência Lógico-

Matemática, que se expressa pela facilidade em lidar com números e conceitos matemáticos, 

encontrada em físicos e matemáticos; a Inteligência Espacial, onde há facilidade em 

compreender com precisão as coisas visuais, habilidade comum em arquitetos e escultores; a 
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Inteligência Musical, apresentada pela capacidade de compreender e desenvolver ritmo, 

timbre e outros conceitos musicais; a Inteligência Sinestésica, expressa pela capacidade 

aguçada de usar o corpo para desenvolver movimentos, muito comum em esportistas e atores; 

a Inteligência Interpessoal, com a facilidade em compreender e se relacionar com o outro, 

vista comumente em políticos e comunicadores; a Inteligência Intrapessoal, indicada pela 

capacidade em conhecer a si mesmo e outros seres-humanos, suas angústias, medos e atitudes. 

Habilidade vista em filósofos e pensadores. Posteriormente sugeriu o agrupamento da 

interpessoal e da intrapessoal numa só. 

Porém, com o avanço dos estudos surge mais tarde a inteligência que Gardner chamou 

de Inteligência Naturalista, esta inteligência se manifesta pela capacidade em discriminar ou 

classificar diferentes espécies de fauna e flora ou formações naturais como montanhas ou 

pedras (ARMSTRONG, 2001) e a Inteligência Existencial, que se refere à habilidade para 

compreender a questão fundamental da existência encontrada em líderes religiosos e 

pensadores.  

Os estudos de Gardner propiciam uma visão mais ampla a respeito da inteligência 

inserindo o conceito de “um potencial para diversos tipos de exigências sociais e 

profissionais”, onde a herança genética conta, mas não confina a condição do sujeito, já que 

seu desenvolvimento depende também das interações dos indivíduos com os ambientes 

naturais e sociais em que vivem. Esse modelo contribui de forma relevante na educação, 

instigando o desenvolvimento de estratégias de ensino que contribuam para o processo de 

aprendizagem dos estudantes com AH e SD, respeitando, de certa forma, as particularidades 

de cada estudante. 

A Teoria das Inteligências Múltiplas oportuniza a conscientização do professor sobre a 

necessidade de expandir o repertório de técnicas e estratégias empregadas no ambiente escolar 

para além daquelas linguísticas e lógicas, tipicamente inseridas no contexto educacional. Não 

há dúvidas de que a teorização das inteligências múltiplas pode contribuir consideravelmente 

para o desenvolvimento de técnicas inovadoras em alguns ambientes educacionais, embora o 

próprio Armstrong (2001, p. 73), afirma que muitas das estratégias de ensino contempladas 

nas inteligências múltiplas têm sido usadas há décadas por bons professores. Esta teoria 

sugere que simples modificações no contexto de sala de aula ou na realização de atividades 

rotineiramente realizadas podem atingir níveis mais satisfatórios de aprendizagem, por 
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envolverem um maior número de estudantes ou por se mostrarem mais adequadas aos perfis 

cognitivos dos estudantes. 

Em consonância para Gardner (1995), a superdotação se manifesta por meio das várias 

inteligências de um indivíduo, com ênfase na capacidade da resolução de situações problema 

e na elaboração de produtos. 

Para Gardner o sujeito pode possuir talentos diferenciados, ser promissor em uma 

dessas inteligências e não apresentar um desempenho tão bom em outra. Afirmando que todos 

os indivíduos possuem todas as inteligências em algum grau, mas em certos indivíduos são 

considerados promissores em uma inteligência e outros indivíduos não. Neste sentido, a 

Teoria das Inteligências Múltiplas funciona como uma ferramenta que pode contribuir 

consideravelmente para o processo de ensino-aprendizagem dos estudantes com AH e SD, 

partindo do pressuposto de que a abordagem de ensino do professor deva privilegiar as 

características pessoais dos estudantes frente a um determinado conteúdo. Gardner chama a 

atenção para a interação entre as inteligências, esclarecendo que: 

[...] mesmo um papel aparentemente simples, como tocar um violino, transcende à 

simples inteligência musical. Tornar-se um violinista bem-sucedido requer destreza 

corporal-cinestésica e as capacidades interpessoais de relacionar-se com uma 

audiência e, de maneira um pouco diferente, de escolher um empresário; muito 

possivelmente, envolve também uma inteligência intrapessoal. A dança requer 

capacidades nas inteligências corporal-cinestésica, musical, interpessoal e espacial 

em graus variados (GARDNER, 1995, p. 30). 

 

Nesse sentido as pessoas têm as capacidades e habilidades essenciais da inteligência 

que se destaca. O aspecto da motivação também foi incorporado à sua teoria como um intenso 

envolvimento no trabalho e um grande prazer em sua realização. Os atributos de 

personalidade, como a persistência, a autoconfiança e coragem para correr riscos, são 

considerados essenciais para um bom desempenho em uma área específica de atuação. 

No entanto para Renzulli e Reis (1997, p. 73), existe uma distinção entre ser 

superdotado, um conceito absoluto e em poder desenvolver comportamentos de superdotação, 

um conceito relativo que pode variar em graus de comportamentos de superdotação que 

podem ser desenvolvidos em algumas pessoas, em certo tempo e sob certas circunstâncias. 
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3.4. A AH e SD e a formação inicial no ensino de Ciências Biológicas: Revisão 

teórica 

 

Para dar suporte a esta proposta, nesta seção serão apresentadas algumas 

considerações embasadas em trabalhos que se assemelham ao tema escolhido, no que diz 

respeito ao ensino de temas sobre a Educação Especial com foco nas AH e SD praticada no 

cotidiano escolar dos cursos de Ciências e Biologia. 

Paniago; Freitas (2012) desenvolveram um estudo que nomearam de “A Formação de 

Professores de Ciências Biológicas e a Educação Inclusiva”. Professoras atuantes na rede de 

apoio a inclusão, percebem que se apresenta como declarada a lacuna na formação inicial dos 

professores, especialmente no que diz respeito às bases da aprendizagem, sejam elas 

orgânicas, psicológicas ou sociais. Despertando o interesse em analisar a formação dos 

professores de Ciências Biológicas para apreender se esta contempla a educação na 

perspectiva da inclusão e da diversidade. Propuseram-se a fazer uma análise dos projetos 

político-pedagógicos dos cursos de licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade 

Federal de Goiás (UFG) e da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-Goiás) e dos 

programas de formação continuada da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia, junto ao 

Centro de Formação dos Profissionais da Educação, e da Secretaria de Educação do Estado de 

Goiás, junto à Gerência de Ensino Especial, para verificar se e como tais instituições têm 

favorecido o preparo dos professores para lidar com a aprendizagem de todos os educandos na 

perspectiva da educação inclusiva. O objeto da pesquisa é a investigação da formação inicial e 

continuada de professores de Ciências Biológicas com relação à aprendizagem de educandos 

com necessidades especiais. O que se pretendeu compreender e desvelar por meio do estudo 

foi: De que maneira a educação na perspectiva inclusiva está sendo abordada no projeto 

político-pedagógico dos cursos de Licenciatura em Ciências Biológicas de duas universidades 

goianas e nos cursos de formação continuada no município de Goiânia, nos âmbitos municipal 

e estadual, no período 2009 - 2010. Nesta pesquisa optou-se pela abordagem qualitativa, com 

analise da formação continuada dos professores e dos cursos, palestras, seminários ofertados 

pelas várias esferas educacionais direcionados para o professor de Ciências e biologia, 

também observaram as disciplinas do curso de licenciatura em Ciências Biológicas, que em 

seus conteúdos ofereciam temas sobre inclusão, complementam sobre a inserção da disciplina 

Libras nos Projetos Pedagógicos de Curso por exigência do MEC, em cumprimento à Lei Nº 

10.436 de 24 de abril de 2002 e ao Decreto Nº 5.626 de 22 de dezembro de 2005, que tornam 
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o ensino da Língua Brasileira de Sinais, obrigatório nos cursos de formação de professores, e 

não pela consciência da relevância e pertinência de inserir a temática da inclusão na formação 

dos professores de Ciências Biológicas. Concluem que a educação inclusiva deveria ser 

abordada em todas as disciplinas dos cursos de licenciatura em Ciências Biológicas ou, no 

mínimo, naquelas especificamente relacionadas à educação em geral, ao desenvolvimento 

humano e aos processos de ensino-aprendizagem. A análise dos dados demonstrou que esta é 

uma possibilidade legítima. Fazem citações de diversas disciplinas que poderiam estar 

abrangendo o tema da inclusão, e ao considerar, mais uma vez, a predominância da disciplina 

de Libras, mostram por meio de um levantamento feito sobre os estudantes com necessidades 

especiais, que o público alvo da Educação Especial é bem mais amplo, lançando o alerta, de 

que além dos deficientes auditivos que necessitam de profissionais preparados, outras 

especificidades inerentes aos educandos com NEE necessitam do olhar atento dos professores, 

cujo preparo deve acontecer tanto pela formação inicial quanto pela continuada. 

Cabe salientar que neste levantamento os estudantes com AH e SD, não foram citados. 

No estudo realizado por Procópio (2013), “Altas Habilidades/Superdotação: 

necessidades formativas dos professores de Ciências na perspectiva da educação inclusiva”. A 

investigação versa sobre o processo de inclusão escolar no estado de Goiás e se desenvolveu 

em três momentos. O primeiro dirigia-se as entrevistas aplicadas aos professores do Núcleo 

de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação (NAAH/S). O segundo constou da 

promoção do diálogo como construção compartilhada de significados na formação de 

professores de Ciências. O terceiro, do estabelecimento do discurso coletivo numa 

aproximação universidade e a escola. Este trabalho apresenta a parte responsável em 

promover o diálogo compartilhado entre os professores, estudantes da Universidade Federal 

de Goiás (UFG) e os professores do NAAH/S. Esta investigação se configura como uma 

investigação Participante. De toda investigação o recorte que foi feito para este estudo, 

evidencia algumas reuniões feitas durante todo o processo, do qual foi constituído de 

encontros gravados durante 12 meses com um total de 20 Participantes, sendo que três destas 

reuniões trabalhava a formação epistemológica dos professores de Ciências. Como 

considerações finais, trouxe que ao considerarmos a importância de se formar professores de 

Ciências para atuar na educação inclusiva, nos deparamos com ações políticas imersas em 

contradições. Entre essas, encontra-se o NAAH/S que estiveram abertos à proposta de 

formação na perspectiva de que os professores pudessem desenvolver um trabalho mais 
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apropriado com estes estudantes, com intuito de atender as necessidades especiais, porém se 

constituem como formas tímidas na tentativa de se endossar as práticas inclusivas. No mais, a 

análise dos resultados produzidos nesta estratégia aponta para necessidades formativas 

específicas dos professores de Ciências, tais como falta do domínio de linguagem científica, 

pouco conhecimento das políticas públicas que regulamenta a educação inclusiva e total 

incompreensão do conceito da ciência com relação às necessidades especiais. 

Em 2011, Lima no seu estudo “O professor universitário frente às estratégias de 

identificação e atendimento ao estudante com Altas habilidades/superdotação”. Teve como 

objetivo geral investigar se os professores universitários reconhecem estudantes com AH e 

SD, como o fazem e que estratégias metodológicas eles adotam para a inclusão educacional 

destes, na universidade. Desenvolveu-se como pesquisa qualitativa, no âmbito da 

Universidade Federal do Paraná. Os critérios para entrar na pesquisa foi que os professores 

Participantes da pesquisa atuassem nos cursos de Ciências Biológicas, Engenharia de 

Bioprocessos e Biotecnologia, Medicina, Psicologia, Engenharia Química, Administração e 

Pedagogia, visto que esses cursos possuem estudantes com AH e SD já identificados na 

universidade, conforme informações do Núcleo de Apoio para Pessoas com Necessidades 

Especiais (NAPNE). Como resultado cita a falta de respostas na literatura disponível, também 

relata que não foi possível identificar programas específicos para atender este alunado nas 

universidades brasileiras e a maioria das pesquisas e programas se referem ao público da 

educação básica e não do ensino superior. O referencial é escasso quando se trata sobre as 

características do superdotado jovem, adulto jovem, o que reforça a eminente necessidade de 

que se realizem pesquisas sobre esta temática voltadas, para a demanda do Ensino Superior. 

Os dados coletados demonstraram que esta temática ainda causa divergências de opiniões, 

provoca muita curiosidade e que os conceitos da maioria dos entrevistados sobre o estudante 

com AH e SD, circundam por entre mitos e afirmações que procedem do senso comum. 

Enfatiza-se a necessidade de que o professor universitário seja conhecedor, não só da sua área 

de atuação, mas também sobre o desenvolvimento humano, sobre as peculiaridades e 

diversidades dos comportamentos, bem como sobre as necessidades de aprendizagem 

específicas do público-alvo da Educação Especial, dentre eles, os superdotados. 

Percebe-se então que, mesmo que hajam alguns trabalhos relacionados à AH e SD e 

formação de professores, ainda são poucas as propostas direcionadas especificamente aos 

cursos de licenciatura em Ciências Biológicas, para o preparo do futuro professor nas 
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questões relacionadas à Educação Especial, como quase inexistente quando relacionadas aos 

estudantes com AH e SD. 

 

3.5.  Reconhecendo os estudantes com Altas Habilidades e Superdotação (AH e 

SD): breve apanhado sobre a identificação 

 

O superdotado não é somente aquele estudante que tem facilidade em memorizar 

fórmulas e decorar datas, mas também é aquele que combina sensibilidade, criatividade, 

capacidade de criar e propor soluções novas para problemas.  

Para auxiliar nessa análise o Estado do Paraná em sua INSTRUÇÃO N° 010/2011-

SUED/SEED, afirma que: 

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. Os resultados pertinentes à avaliação 

pedagógica, realizada no contexto escolar, deverão ser registrados em parecer 

pedagógico, com indicação dos procedimentos de intervenção para o trabalho 

individualizado e/ou coletivo, bem como os demais encaminhamentos necessários, 

devidamente datados e assinados por todos os profissionais que participaram do 

processo (SUED/SEED, 2011, p. 06). 

 

Assim 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. 

Alguns instrumentos são utilizados para construir a identificação de indicadores de 

AH e SD como exemplo o instrumento psicopedagógico, desenvolvido pelas autoras 

Machado, Vestena e Barby (2017), o qual consiste num instrumento de triagem respondido 

sob forma de questionário por professores do ensino fundamental, com a finalidade de 

identificar estudantes com indicativos de AH e SD, outro exemplo de instrumento utilizado 

para a identificação é o material desenvolvido pelas profªs Soraia Napoleão Freitas e Susana 

Garcia Pérez (2012), o Manual de identificação de AH e SD traz listas e entrevistas com os 

pais, professores, disciplinas de afinidade, e com o próprio estudante. Além desses materiais 

também podem ser utilizados: Escalas de Características; Questionários e Roteiros; 
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Observação de Comportamentos; Entrevistas com a família, professores; Análise de 

Desempenho; Depoimentos; Atividades Práticas. 

Há vários inventários e listagens elaborados por especialistas contendo indicadores e 

características específicas que permitem a identificação de comportamento e perfis de 

estudantes com AH e SD, em conclusão, atividades que ajudem na coleta de dados para a 

construção de um parecer pedagógico, com indicação dos procedimentos de intervenção para 

o trabalho individualizado e/ou coletivo. A indicação pode ser feita pela família; pelo próprio 

estudante - Auto indicação; por um colega; por meio dos destaques em áreas específicas 

(feiras de Ciências, Olimpíadas de matemática, destaque em jornal, etc.); pelo professor da 

área de talento já identificada (música dança esportes em geral, etc.). 

A observação ocorre na família, na escola, na sala de aula e segundo a Coleção 

Saberes e Práticas da Inclusão (MEC/SEESP, 2006, p 102), as observações devem levar em 

conta quando alguns sinais começam a ser percebida pela família, a escola e/ou professor 

devem observar a criança atentamente e realizar um acompanhamento permanente. Se for 

precoce, a criança deve ser estimulada adequadamente para desenvolver seu potencial e 

continuar a apresentar comportamentos de superdotação. A finalidade do acompanhamento do 

estudante é verificar a intensidade, a frequência e a consistência dos comportamentos com 

indicadores de AH e SD, ao longo do seu desenvolvimento. 

A indicação feita pelos professores dos estudantes com destaque nas áreas acadêmicas 

ou em outras como artes, música, teatro, informática, esporte, liderança, comunicação é 

fundamental para o reconhecimento desse alunado.  

Mesmo quando o objetivo seja desenhar um atendimento educacional para os 

estudantes com AH e SD, esses instrumentos não podem estar atrelados apenas ao rendimento 

escolar. 

É importante observar as inteligências nas quais o estudante se destaca, o seu estilo de 

aprendizagem e o seu estilo de manifestação do conhecimento. 

O suporte para esse processo poderá ser oferecido pelos professores das áreas 

específicas de interesse dos estudantes e profissionais do Serviço de Supervisão Pedagógica 

e/ou de Orientação Educacional formando assim uma rede de apoio na identificação. Todos os 

dados levantados sejam junto à família, a escola, são afixados no processo de avaliação 

psicoeducacional realizado pelo psicólogo, assim como os testes por eles aplicados a exemplo 

do WASI, VISC V e outros de criatividade. Cabe a ele emitir a devolutiva a família e expedir 
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o documento comprobatório e descritivo das altas habilidades, apontando o índice de QI, as 

áreas de destaque da criança, e também o tipo de altas habilidades, seja acadêmico ou 

criativo-produtivo. Ao termino do documento o psicólogo ainda indica procedimentos a serem 

adotados com a criança a fim de desenvolver e potencializar seus talentos a exemplo de 

matricula na sala de atendimento educacional especializado, atendimento psicoterapêutico. 

 

3.6.  O Modelo Triádico de Enriquecimento Escolar de Joseph Renzulli: Algumas 

consideraçoes sobre as estratégias de atendimento dos estudantes com AH e 

SD. 

 

Renzulli (2004) sugere o Modelo Triádico de Enriquecimento como uma forma de 

atendimento ao estudante com AH e SD, esta proposta tem como objetivo desenvolver 

sistematicamente o potencial do estudante, ofertando um currículo diversificado e 

estimulando um desempenho acadêmico de excelência por meio de atividades enriquecedoras 

e significativas. 

O principal objetivo do Modelo de Enriquecimento para toda a escola é introduzir no 

currículo regular um currículo expandido de oportunidades de atendimento, recursos e apoio 

para os professores que misture enriquecimento e uma aprendizagem mais investigativa na 

experiência de toda a escola. 

Com amparo legal na Resolução Nº 4, de 02 de outubro de 2009, Artigo 7º, que 

delibera sobre Atendimento Educacional Especializado (AEE): 

Os estudantes com Altas Habilidades/Superdotação terão suas atividades de 

enriquecimento curricular desenvolvidas no âmbito das escolas públicas de ensino 

regular, em interface com os núcleos de atendimentos e com as instituições de 

ensino superior e institutos voltados ao desenvolvimento e promoção de pesquisa, 

das artes e dos esportes (MEC/SEESP, 2009, p. 02). 

 

Existem dois grupos de estratégias de enriquecimento que podem ser utilizadas para 

compor uma proposta de modelo de atendimento: Extracurriculares e intracurriculares 

(FREITAS; PÉREZ, 2012).  

O enriquecimento extracurricular as apresentações artísticas; artesanato; participação 

em projetos fora da escola; aulas particulares; feira de Ciências; campeonatos esportivos; 

concursos de pintura, desenho, música e fotografia; corais grupos de dança; atividades 

comunitárias são exemplos desse enriquecimento. 
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O Enriquecimento Intracurricular se refere às estratégias propostas e orientadas pelo 

docente de sala de aula regular ou das diferentes disciplinas, durante o período de aula ou fora 

dele (tarefas adicionais, projetos individuais, monitorias, tutorias e mentorias), que podem ter 

como base o conteúdo que ele está trabalhando num determinado momento e cuja proposta 

pode ser elaborada conjuntamente com o professor especializado ou mesmo com um 

professor itinerante, quando forem necessárias atividades ou experiências que exponham os 

estudantes a uma grande variedade de disciplinas, tópicos, questões, ocupações, hobbies, 

pessoas, lugares e eventos que normalmente não são contemplados pelo currículo do ensino 

regular (FREITAS; PÉREZ, 2012). 

São medidas que têm como objetivo desenvolver uma ampla gama de habilidades 

específicas para aprender a fazer e usar adequadamente materiais de referência de nível 

avançado, tais como fazer anotações, entrevistar, classificar e analisar dados, tocar um 

instrumento musical, técnicas de pintura, escultura, desenho, design, técnicas laboratoriais, 

metodologia de pesquisa, dramatização, expressão corporal, pesquisas bibliográficas em 

bibliotecas, resumos, softwares de computação, webdesign, programação (FREITAS; PÉREZ, 

2012). 

São métodos e materiais instrucionais propositalmente elaborados para promover o 

desenvolvimento dos processos de pensamentos e de habilidades específicas em áreas não 

cognitivas. Atividades de investigação e produção artística, onde o estudante assume o papel 

de “aprendiz de primeira mão” e “produtor de conhecimento”, ele deve pensar sentir e agir 

como um profissional da área.  

O enriquecimento curricular defendido por Renzulli (2004) demonstra que as 

adaptações curriculares constituem possibilidades educacionais para atuar frente às condições 

de aprendizagem dos alunos com AH e SD. Pressupõem que se realize a adequação para 

enriquecimento ou aprofundamento do currículo regular, quando necessário, para torná-lo 

apropriado às peculiaridades dos alunos. Não se trata de um novo currículo, mas de um 

currículo dinâmico, alterável, passível de ampliação, para que atenda realmente a todos os 

educandos. Nessas circunstâncias, as adequações curriculares implicam planejamento 

pedagógico e ações docentes fundamentadas em critérios que definem formas de organização 

do ensino. Para que alunos com AH e SD possam participar integralmente em um ambiente 

rico de oportunidades educacionais com resultados favoráveis (MEC/SEESP, 2006, p. 68). 
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4. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

Devido à pandemia causada pelo coronavírus, escolas de todo Brasil foram 

fechadas para preservar a saúde dos estudantes e dos funcionários. Nesse período, desde o 

início de 2020, as instituições e organizações se dedicaram a buscar recursos para minimizar 

as perdas para a educação, buscando oportunizar meios para que os estudantes continuassem 

aprendendo, ainda que distante do ambiente físico da instituição de ensino, dessa forma o 

curso ofertado aos graduandos em Ciências Biológicas ocorreu no formato remoto, foram 

feitos ajustes e adaptações para abranger o tema fazendo uso das ferramentas disponíveis no 

universo on-line, como por exemplo, reuniões via chamada de vídeo e formulários anexados 

ao drive, possibilitando encontros de forma síncrona e que os mesmos estudassem no seu 

próprio ritmo com a possibilidade em rever as aulas gravadas, oferecendo aos graduandos um 

estilo de formação autônoma e construtiva, que pode auxiliá-los enquanto professores. 

 

4.1. Caracterização da pesquisa 

 

A abordagem de pesquisa utilizada para o presente estudo refere-se à de natureza 

qualitativa. Para Minayo (2002), a pesquisa qualitativa se interessa pela realidade não 

mensurável e para isso ocupam-se dos conceitos, valores, atitudes, aspirações e crenças. 

Aponta a metodologia qualitativa como aquela que engloba o significado e a intencionalidade 

como pertencentes aos atos, às relações e às estruturas sociais. Sendo assim, o estudo 

qualitativo pretende assimilar a totalidade coletada visando atingir o conhecimento de um 

fenômeno histórico que é significativo em sua singularidade. Ela complementa que o objeto 

das Ciências sociais é “essencialmente qualitativo”. Isto quer dizer que a riqueza de 

significados existentes na vida individual e coletiva que compõem a realidade social, está 

presente nos pensamentos, nas teorias, nos discursos que expressam as estruturas humanas, 

nos processos, nas representações e subjetividades presentes nas expressões, nos símbolos e 

significados. 

A investigação desenvolveu-se com um olhar da complexidade empregando estudo 

bibliográfico e pesquisa Participante. As pesquisas qualitativas contemplam várias 

proposições teórico-metodológicas entre elas a pesquisa Participante onde há envolvimento 

do pesquisador com os pesquisados no decorrer da pesquisa (BRANDÃO; STRECK, 2006). 

http://bit.ly/compromisso-educacao
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Em decorrência da procura sobre o tema nas ementas do currículo do Curso de 

Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Centro-Oeste, UNICENTRO, vigente em 

2020, que rastreou a presença do tema Altas Habilidades e Superdotação (AH e SD), entende-

se que é um assunto que precisa ser trabalhado durante a formação do professor de Ciências e 

Biologia. Portanto, presume-se que seja necessária alguma forma de intervenção que possa 

contribuir na formação dos futuros professores da UNICENTRO, para que estes possam atuar 

de maneira significativa no processo de ensino e aprendizagem de temas relacionados à 

Educação Especial com foco nas AH e SD. 

Este estudo desenvolveu-se no âmbito de pesquisa qualitativa. As pesquisas 

qualitativas abarcam várias proposições teórico-metodológicas, como é o caso da pesquisa-

ação, pesquisa etnográfica, pesquisa Participante, entre outras. Neste caso, optou-se pela 

pesquisa Participante, pois, houve envolvimento do pesquisador com os pesquisados no 

decorrer da pesquisa. Segundo André (2011), esse tipo de pesquisa visa colaborar no 

aperfeiçoamento das circunstancias vividas pelo grupo pesquisado. Esse modelo de 

investigação tem recebido diferentes nomes como: pesquisa Participante, autodiagnostico, 

pesquisa ação, pesquisa participativa, investigação ação participativa (BRANDÃO e 

BORGES, 2007). 

Existem algumas semelhanças entre pesquisa-ação e pesquisa Participante, mas a 

principal diferença está no caráter independente da pesquisa Participante. A pesquisa-ação 

apresenta uma forma de ação que pode ser de caráter social, educativo entre outros, a pesquisa 

Participante tem como propósito fundamental a emancipação do grupo pesquisado (GIL, 

2010). 

A diferença entre pesquisa-ação e pesquisa Participante segundo Gil (2010), refere-se 

as suas origens, pois, enquanto a pesquisa ação teve início nos Estados Unidos com propósitos 

de integração social, a pesquisa Participante surgiu na América Latina e teve como 

antecessores, as pessoas que participavam de processos educacionais e visavam estimular o 

processo de consciência crítica das comunidades rurais para sua inserção em processos 

políticos de mudança, portanto, a origem da pesquisa Participante é de ação educativa, ainda 

que exista uma tendência sociológica iniciada por Fals Borda na década de 1970. 

Carlos Rodrigues Brandão é um dos autores que mais colaborou no Brasil para a 

popularização da pesquisa Participante. Brandão (1981) descreve como uma referência 

fundamental para quem compreende a pesquisa como um processo partilhado de 
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desconstrução, construção e reconstrução de conhecimentos na ação transformadora e 

emancipadora. Nas obras de Brandão, a pesquisa Participante é comumente um tema central. 

No Brasil, destacam-se três obras organizadas pelo autor com o título de “pesquisa 

Participante”: Pesquisa Participante (1981), Repensando a Pesquisa Participante (1984) e 

Pesquisa Participante: O saber da Partilha (2006). 

Como finalidade a pesquisa Participante segundo Brandão (1984), é: conhecer as 

questões sociais a serem trabalhadas participativamente; possuir aptidão educativa e política 

formadora, por meio do diálogo de aprendizado partilhado; participar de processos de 

construção amplos e contínuos de um saber popular; partilhar com a educação popular a 

trajetória de empoderamento dos movimentos populares e de seus integrantes. 

Para que se realizem as intenções da pesquisa Participante, o pesquisador deve estar 

inserido na comunidade em estudo como observador Participante e ter o contato direto, 

empírico, com o objeto de estudo. Para se observar todos os pontos em questão é preciso 

participar cotidianamente da comunidade. 

Para Marconi e Lakatos (2003), organizam a observação Participante em natural e 

artificial. A Natural é aquela em que o observador faz parte do grupo em que investiga e a 

Artificial o pesquisador apenas se infiltra no grupo por determinado tempo com o objetivo de 

obter informações. Nesta pesquisa ocorreu a observação Participante natural, onde a 

pesquisadora faz parte do grupo estudado. Dessa forma, o pesquisador deve estar inserido na 

comunidade em estudo como observador Participante e ter o contato direto com o objeto de 

estudo.  

Para uma pesquisa mais segura, realizou-se uma análise feita nos ementários e nos 

projetos políticos pedagógicos de algumas Universidades Estaduais Paranaenses, onde buscou 

rastrear a presença do tema AH e SD e dessa forma verificou-se que os projetos e ementas 

estão em consonância com a Lei de Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 

Graduação em Ciências Biológicas, legislação que rege a educação como um todo e dessa 

forma, verificou-se que o assunto precisa ser trabalhado com maior especificidade durante a 

formação do professor de Ciências e Biologia. Pois a Educação Especial está inserida de 

forma pouco expressiva, e o assunto sobre estudantes com AH e SD é ofuscado por conceitos 

de que a Educação Especial trata somente de limitações e deficiências. Novaes (1976) 

defende a ideia de que os países tem necessidade de se utilizar de recursos humanos 

capacitados para potencializar resultados e que, pessoas consideradas superdotadas 
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constituem este grupo. Desse modo, se torna função da universidade a formação e 

profissionalização desses sujeitos. 

 

4.2. Sujeitos da pesquisa 

 
Para a realização da pesquisa, foram convidados os estudantes do quarto ano da disciplina 

de Estágio Supervisionado em Ciências Biológicas II do curso de Ciências Biológicas-

Licenciatura da UNICENTRO. 

Participaram do curso o total de 15 acadêmicos, que contribuíram efetivamente na 

construção da pesquisa e do produto final com as suas considerações a respeito das questões 

elencadas tanto no primeiro questionário de perguntas abertas (anexo 1), que foi disponibilizado 

pela plataforma google forms com o intuito de se aferir o quanto de conhecimento sobre o tema os 

acadêmicos possuíam, como pelas considerações realizadas durante as aulas do curso e ao final 

por meio de um segundo questionário com perguntas sobre o tema e avaliação do curso (anexo 3). 

A pesquisadora é licenciada em Ciências Biológicas com especialização em Ciências do 

Movimento Humano e Neuropsicopedagogia Clínica, atua desde 1994 como docente na rede 

pública Municipal e Estadual de ensino em várias esferas da educação, onde a maior parte do 

tempo foi na Educação Especial no Centro de Atendimento Especializado na Área da Deficiência 

Visual e nas Salas de Recursos Multifuncionais, facilitando a coleta e a análise dos dados da 

pesquisa e, possibilitando-a a atuar como um observador Participante natural. 

Para manter o anonimato dos Participantes da pesquisa, os mesmos foram denominados 

com a letra P que é a inicial da palavra Participante seguido de símbolos numéricos do numeral 1 

ao 15. 

O PPGEN e o Departamento de Ciências Biológicas (DEBIO) da UNICENTRO foram 

contatados e informados sobre a realização da pesquisa e concederam a autorização para o 

desenvolvimento com os acadêmicos. A aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (COMEP) da 

UNICENTRO aconteceu em 21 de setembro de 2020, sob o parecer consubstanciado número 

4.289.089. A coleta de dados ocorreu no período de 22 de fevereiro a abril de 2021. Para tal, com 

aulas síncronas por meio das reuniões por vídeo chamada, conversas pelo whatsap, questionários, 

fóruns de discussão e avaliação individual do curso ofertado. 

4.3. Etapas da pesquisa 

 

 

Anterior ao desenrolar da primeira etapa, ocorreu à elaboração do questionário (anexo 1, 

um dos objetos de pesquisa para a coleta de dados, composto por oito perguntas de respostas 
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abertas, esse modelo de resposta foi escolhido porque possibilita que o respondente dê feedback 

com as próprias palavras, as questões abertas são exploratórias por natureza e oferecem aos 

pesquisadores dados avançados e qualitativos. Em suma, elas proporcionam ao pesquisador a 

oportunidade de obter insights sobre todas as opiniões relacionadas a um tema com o qual ele não 

tem familiaridade.  

Segundo Sudman e Braudburn (1982), as perguntas abertas podem ser úteis em pesquisas 

que segmentam um pequeno grupo de pessoas, pois não se faz necessária uma análise estatística 

complexa. Além disso, a natureza qualitativa das perguntas fornece dados mais valiosos de cada 

respondente. O grupo com quinze sujeitos é pequeno o suficiente para que o criador da pesquisa 

consiga analisar cada resposta e refletir sobre as informações fornecidas proporcionando o 

benefício que permite aos Participantes responderem livremente, em vez de perguntas fechadas 

que limitarão as respostas. 

Com base em Bardin (2011) e em Minayo (2002), sugere-se uma organização dessas 

etapas para a análise de conteúdo, deixando claro que as intenções e ações a seguir, como se 

evidencia na figura 1, não se apresentam de maneira estanque, linear, e, sim, como um roteiro 

didático para o tratamento dos dados, sendo importante que o pesquisador tenha ciência de que 

isso pode passar por entrelaçamentos e, por vezes, idas e vindas. 

 

Figura 1: Esquema das etapas da pesquisa 

 
Fonte: Autora (2021)
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A elaboração do curso ocorreu visando suprir as dificuldades que os futuros 

professores poderão encontrar ao trabalhar com estudantes com AH e SD. 

O curso teve início em fevereiro de 2021, sob a supervisão dos professores da 

disciplina de Estágio Supervisionado em Ciências Biológicas II do curso de Ciências 

Biológicas-Licenciatura da UNICENTRO. A carga horária correspondeu a 30 horas, divididas 

em quatro módulos. Os objetivos foram além de fornecer recursos e instrumental 

metodológico para o trabalho de temas ligados a Educação Especial, enfatizando o trabalho 

com estudantes com AH e SD, ainda, instigar os Participantes a contribuírem no 

aperfeiçoamento do curso, levando-os a agir de maneira emancipatória, pois, conforme Gil 

(2010), esse é um dos propósitos da pesquisa Participante, a emancipação do grupo 

pesquisado. Essa participação foi avaliada por meio do retorno aos questionamentos 

realizados antes da execução do curso, durante cada módulo e ao final do curso, com a 

opinião dos Participantes, críticas e sugestões de melhorias ou acréscimos de material. 

O curso foi ofertado como um projeto de extensão aprovado pelo protocolo nº. 

3374/2020 e ao término os Participantes receberam certificação. Para facilitar a veiculação 

das atividades e favorecer o contato para o esclarecimento de dúvidas e informações foi 

criado um grupo no whatsap da disciplina de Estágio Supervisionado em Ciências Biológicas 

II. A plataforma escolhida para o curso foi o Google Sala de Aula, por ser totalmente online, 

possibilitou aos graduandos a participação de forma síncrona durante a chamada de vídeo, 

como também a oportunidade de acessar posteriormente pelas aulas gravadas, sem sobrecarga 

de atividades. A divulgação aconteceu por meio dos professores regentes do quarto ano da 

graduação Biologia, UNICENTRO. 

 Para que os objetivos deste estudo fossem alcançados ocorreu à implementação da 

pesquisa seguindo a sequência metodológica que foi realizada em quatro etapas, como já 

mencionado, durante o primeiro trimestre de 2021:  

1º etapa – O uso do roteiro de entrevista preparado como um dos meios para coleta de 

dados para a análise qualitativa da investigação foi aplicado como uma abordagem de 

aproximação da importância do tema para averiguar sobre a compreensão dos futuros 

professores de Ciências e Biologia sobre o tema AH e SD, por intermédio do questionário 

(Anexo 1), foram identificadas as dúvidas e demais informações a partir das respostas dos 

Participantes. 
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Por meio do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE, anexo II), que têm por 

finalidade possibilitar, aos sujeitos da pesquisa, o mais amplo esclarecimento sobre a 

investigação a ser realizada, seus riscos e benefícios, para que a sua manifestação de vontade 

no sentido de participar (ou não), seja efetivamente livre e consciente, coletou-se as 

assinaturas dos Participantes de forma digital. O termo foi disponibilizado com o link postado 

no grupo de whatsap da disciplina de Estágio Supervisionado.  

Durante os encontros, observou-se o interesse, expectativas e angústias quanto à 

inclusão do estudante com AH e SD e no decorrer, a coleta de dados aconteceu por meio de 

entrevista com perguntas abertas aplicadas aos universitários e por meio da comunicação que 

se estabeleceu durante o curso. 

O planejamento do curso de formação inicial, no formato on-line, na perspectiva 

inclusiva com foco na temática a ser investigada; foi construído com as informações 

elencadas na primeira etapa. 

2º etapa - Realização do curso pela Plataforma Moodle da UNICENTRO, com 

assuntos sobre como identificar as características do estudante com AH e SD nos diferentes 

aspectos que o constituem; como compreender o processo de identificação dos estudantes 

com AH e SD; como a teoria dos Três Anéis de Joseph Renzulli auxiliam no processo de 

identificação e atendimento dos estudantes com AH e SD apresentando estratégias de 

atendimento aos estudantes com AH e SD. Os temas foram distribuídos em quatro módulos, 

ofertados no formato de aulas síncronas que foram gravadas e disponibilizadas para posterior 

consulta. 

3º etapa – Com a colaboração dos cursistas desenvolveu-se o produto educacional que 

contempla estratégias e metodologias que contribuem com a prática docente dos estudantes 

com AH e SD.  

Nesta etapa também ocorreu à aplicação do questionário final (anexo 3), que além das 

oito perguntas que formavam o questionário inicial também consistia de questões voltadas 

para a avaliação do curso e direcionamentos quanto ao aproveitamento dos temas abordados 

compondo então um formulário com 18 questões. 

4º etapa – Com os dados coletados nos questionários, seminários e transcrições 

encaminhou-se então para a análise e construção da parte final da pesquisa. 

 

 



35  

4.3.1. Execução do plano de ação  
 

De início realizou-se uma reunião por meio de vídeo chamada, durante a aula da 

disciplina de Estágio Supervisionado para aproximar os acadêmicos ao tema que seria 

abordado, como uma sondagem de interesse e de expectativas. 

O curso aconteceu no primeiro semestre de 2021, semanalmente nas segundas-feiras, 

nas datas de 22 de fevereiro, 08, 15, 22, 29 de março, com quatro módulos que totalizaram 30 

horas. O primeiro encontro no dia 22 de fevereiro não se estabeleceu como parte dos módulos, 

pois se tratou de uma aproximação ao tema e de uma abordagem para se formalizar o convite 

aos Participantes cuja temática segue descrita resumidamente no quadro 1.  

 

Quadro 1: Programação do Curso Educação Especial com foco nas AH e SD 

Aproximação 

Data: 22/02/2021 

Atividades desenvolvidas/ Conteúdos abordados por encontro 

1° encontro: 

• Questionário sobre a percepção dos licenciandos sobre o tema 

de estudantes com AH e SD; 

• Apresentação do curso (Conteúdos a serem vistos, Introdução 

aos temas). 

Módulo. 1 

Características da pessoa 

com AH e SD. 

Data: 08/03/2021 

2° encontro: 

• Conteúdos: Conceito de AH e SD; 

• Mitos e verdades que cercam o superdotado; 

• Terminologia (Precoce, Prodígio e Gênio); 

• Gênios da área da Ciência; 

• Traços comuns entre as pessoas com AH e SD; 

• Características comportamentais do superdotado e suas 

implicações no contexto pedagógico; 

• Identificação e causas. 

Módulo. 2  

Identificação dos estudantes 

com AH e SD.  

Data: 15/03/2021 

 

3° encontro: 

• Conteúdos: Indicadores para observação na sala de aula, na 

escolar e na família; 

• Etapas da identificação; 

• Perfis de estudantes com AH e SD. 

Módulo. 3   

O Modelo dos Três anéis. 

Data: 22/03/2021 

4° encontro: 

• O Modelo dos Três anéis; 

• Verificação dos interesses e estilo de aprendizagem do 

Estudante com AH e SD. 

Módulo. 4  

Estratégias de atendimento 

dos estudantes com AH e SD. 

Data: 29/03/2021 

5° encontro: 

• Modelo de enriquecimento do tipo I, tipo II e do tipo III; 

• Análise prática de um relatório de avaliação. 

Carga horária  30 hs 

Fonte: Autora (2021). 

Os integrantes tiveram duas semanas para a conclusão do curso com a entrega do 

formulário (anexo 3). 

 



36  

4.4.  Processo de Categorização 

 

O estudo dos dados é um processo de entendimento e organização da investigação 

realizada por intermédio dos meios usados. Oferece um entendimento para o pesquisador do 

objeto investigado respondendo às questões propostas e nesta pesquisa foram definidos por 

meio da análise de conteúdo por categorias, principalmente por aqueles evidenciados nos 

estudos de Bardin (2011) e Minayo (2002). 

Minayo (2002) destaca que a análise de conteúdo tem como objetivo investigar 

hipóteses e ou descobrir o que está por trás de cada conteúdo exposto. Portanto, o que está 

escrito, falado, mapeado, figurativamente desenhado e/ou simbolicamente explicitado é o 

ponto de partida para a identificação do conteúdo manifesto (seja ele explícito e/ou latente). 

Com as transcrições da comunicação realizada durante a pesquisa, por meio de uma 

leitura flutuante foram obtidos os dados brutos. No mapeamento dessas informações, os 

trechos que mais correlacionavam os diferentes momentos da entrevista foram destacados em 

cores distintas, propiciando que novos agrupamentos de mensagens pudessem ser formados, a 

partir de cada coloração, dando aos dados brutos uma configuração de organização.  

Esta pesquisa estudou as respostas dos Participantes entrevistados, com o intuito de 

levantar algumas inferências. Segundo Bardin (2011): 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destasmensagens 

(BARDIN, 2011, p. 47). 

 

Para isso, como unidades do conteúdo das mensagens, fez-se uso dos registros das 

respostas obtidas nas entrevistas, e da comunicação registrada durante o curso. As respostas se 

referem aos itens obtidos pela decomposição do conjunto da mensagem. Desta forma, são 

unidades de registro todas as palavras de um texto, ou apenas algumas palavras que são 

destacadas de acordo com a finalidade do estudo. São também consideradas unidades de 

registro uma frase, uma oração, ou o próprio tema em estudo (BARDIN, 2011). Assim, as 

unidades de registro foram elaboradas de acordo com as seguintes temáticas: a inclusão; a 

atenção; a dificuldade; a facilidade; a curiosidade; a diferença; os mitos sobre superdotados; 

os estudantes público alvo da Educação Especial; a aquisição de conhecimentos sobre AH e 

SD e a invisibilidade desses estudantes. 
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As unidades de contexto são elementos importantes para a análise de conteúdo, são 

uma referência mais ampla em relação ao contexto no qual se dá a mensagem, bem como as 

categorias que, de um modo geral, são a intenção da análise de conteúdo, segundo Bardin 

(2011, p. 38), "[...] é a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção (ou, 

eventualmente, de recepção), inferência esta que recorre a indicadores (quantitativos ou não)”. 

Portanto, nesta pesquisa usam-se categorias de agrupamento de ideias, itens ou 

expressões capazes de abranger de forma ampla os aspectos que possuem características 

comuns, igualdade ou que se correlacionem no estudo realizado. 

Em concordância com Bardin (2011), são três as etapas do processo de análise de 

conteúdo: a pré-análise (organização do material); a descrição analítica (que exige um estudo 

aprofundado de todo material, orientado pelas hipóteses e referenciais teóricos); e a 

interpretação referencial (que exige reflexão acerca dos dados empíricos). Com a necessidade 

que essas unidades de registro pudessem ser rearranjadas no processo de categorização, que 

consiste em separar concepções iguais daquilo que se estudam em um mesmo agrupamento, 

com a obtenção grupos distintos conforme as concepções também se alteram. Nesse sentido, 

as categorias desta pesquisa foram estabelecidas a posteriori – posteriormente à obtenção dos 

dados, uma vez que as categorias vão sendo criadas, à medida que surgem nas respostas, para 

depois serem interpretadas. 

Ainda, durante a elaboração dessas categorias de análise, alguns princípios foram 

seguidos para garantir maior confiabilidade ao agrupamento das mensagens, tais como: a 

exclusão mútua, princípio através do qual se estabelece que as categorias sejam únicas e 

distintas, com a separação da mensagem principal nelas contidas (BARDIN, 2011); a 

pertinência, que possibilita que as categorias criadas correspondam às características das 

mensagens que a ela pertencerão, refletindo as intenções e questões a serem analisadas 

(BARDIN, 2011) e a objetividade e a fidedignidade, garantindo que todas as categorias sejam 

construídas e analisadas de forma igualitária e fiel, sem que haja quaisquer distorções e/ou 

alterações por parte do pesquisador (BARDIN, 2011). Com isso, foram elaboradas as 

categorias iniciais, dispostas a seguir no quadro 2: 
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Quadro 2: Categorias iniciais. 

1. Conhecimento sobre a Educação Especial. 

2. A distinção entre as atividades que devem ser desenvolvidas para o estudante com AH e SD e os 

demais estudantes de sala de aula. 

3. As diferenças de aprendizado que ocorrem entre os educandos, segundo as multiplas inteligências. 

4. Percepção sobre a inclusão. 

5. Educação Especial com foco nas AH e SD. 

6. Diferenças de aprendizado que ocorrem especificamente com os educandos com AH e SD. 

7. Informação e experiência que o graduando possui a respeito do tema AH e SD. 

8. Abordagem metodologias que o graduando tem conhecimento. 

9. Termos utilizados para se referir ao estudante com AH e SD.  

10. Distinção devido a nomenclatura. 

11. As características da pessoa superdotada; 

12. Verificar os conceitos pré-estabelecidos sobre o superdotado (mitos). 

13. O não conhecimento sobre o tema AH e SD. 

14. Informações sobre inclusão escolar dentro  das disciplinas do curso de formação em Ciências e 

Biologia. 

15. Lacuna na formação inicial. 

16. Comportamento do estudante com AH e SD. 

17. Dificuldade de abordagem do assunto. 

Fonte: Autora (2021). 

 

No Quadro 2, foram dispostas as categorias iniciais, obtidas durante a primeira 

separação das unidades de registro, que foram provenientes dos contextos mais destacados nas 

comunicações transcritas. Torna-se inviável assumir que todas essas categorias são passíveis 

de serem analisadas de forma singular, uma vez que a essência entre os conteúdos das 

mensagens pode ser similar e, nesse sentido, não haveria a exclusão mútua, dentre os demais 

princípios propostos por Bardin (2011). Com isso, foi feito um novo agrupamento das 

categorias, disponibilizadas no quadro 3, a qual configura as Categorias Intermediárias. 
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Quadro 3: Categorias iniciais, conceito norteador e categorias intermediárias. 
Categorias Iniciais Conceito norteador Categorias intermediárias 

Conhecimento sobre a Educação 

Especial. 

Que ideia se tem sobre as 

atividades desenvolvidas pela área 

da Educação Especial. 1. Percepções sobre a 

Educação Especial. 

 
Informações sobre inclusão escolar 

dentro  das disciplinas do curso de 

formação em Ciências e Biologia. 

O que o ensino de Ciências e 

Biologia realiza em prol da 

Inclusão dos estudantes público 

alvo da Educação Especial. 

Informação e experiência que o 

graduando possui a respeito do 

tema AH e SD. 

Informações de atividades e 

situações já vivenciadas  

2. Percepções sobre a 

Educação Especial com 

foco nas AH e SD. 

As diferenças de aprendizado que 

ocorrem entre os educandos, 

segundo as multiplas inteligências. 

Distinção das capacidades e 

potencialidades dos estudantes de 

modo geral. 
3. Adaptação metodológica 

 

 

Educação Especial com foco nas 

AH e SD. 

Inserção do estudante com AH e 

SD no atendimento educacional 

especialisado. 

Abordagem metodologias que o 

graduando tem conhecimento. 

Inclusão escolar e a aquisição de 

diferentes habilidades cognitivas. 

A distinção entre as atividades que 

devem ser desenvolvidas para o 

estudante com AH e SD e os 

demais estudantes de sala de aula. 

O atendimento as necessidades do 

estudante com AH e SD em sala de 

aula. 4. Adaptação curricular 

 

Percepção sobre a inclusão. Estratégias para que a inclusão 

aconteça. 

Diferenças de aprendizado que 

ocorrem especificamente com os 

educandos com AH e SD. 

Características próprias dos 

estudantes com AH e SD. 

5. Estudantes com AH e SD, 

Grupo com perfil 

heterogêneo. 

Termos utilizados para se referir ao 

estudante com AH e SD.  

Informações sobre as 

terminologias. 

Distinção devido a nomenclatura. Conceitos pré-estabelecidos. 

As características da pessoa 

superdotada; 

Particularidades dos estudantes 

com AH e SD. 

Verificar os conceitos pré-

estabelecidos sobre o superdotado 

(mitos). 

Ideia de autonomia frente aos 

estudantes com AH e SD. 

Comportamento do estudante com 

AH e SD. 

Características próprias dos 

estudantes com AH e SD. 

Desconhecimento sobre o tema AH 

e SD. 

Falta de abordagem do tema. 

6. Invisibilidade do 

superdotado. 

 

Lacuna na formação inicial. O assunto não é tratado de forma 

específica nas formações iniciais. 

Dificuldade de abordagem do 

assunto. 

Assunto carregado de conceitos pré 

estabelecidos. 

Fonte: Autora (2021). 

 

O novo agrupamento das categorias permitiu que novas concepções de mensagens 

pudessem ser formadas.  

A categoria intermediária 1 - “Percepções sobre a Educação Especial.”, engloba a 

ideia que se tem sobre as atividades desenvolvidas pela área da Educação Especial, aspectos 

sobre o conhecimento existente em relação à inclusão escolar e sobre o que o ensino de 
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Ciências e Biologia realizam em prol da Inclusão dos estudantes público alvo da Educação 

Especial. Trazendo consigo os conceitos norteadores de que existe a falta do acesso à 

informação aos graduandos quanto aos estudantes que estarão nas suas salas de aulas, assim 

como o próprio incentivo e apoio para que os futuros docentes continuem a se especializar, 

criando condições que permitam que enriqueçam continuamente a sua prática pedagógica.  

Já na categoria intermediária 2 - “Percepções sobre a Educação Especial com foco nas 

AH e SD”, complementa de forma específica com o foco desta pesquisa, com informações de 

atividades e situações já vivenciadas pelos Participantes com o olhar voltado diretamente para 

os estudantes com AH e SD, público alvo da Educação Especial.  

Na categoria intermediária 3 - “Adaptação metodológica”, englobada as concepções 

dos graduandos sobre a inclusão como uma possibilidade do desenvolvimento de diversas 

habilidades cognitivas, ao considerar que todos os estudantes possuem dificuldades e 

facilidades diferentes e que cabe à educação fornecer os meios e fins para que cada um 

consiga constantemente crescer e aprender, dentro de suas particularidades. 

Retrata a distinção das capacidades e potencialidades dos estudantes de um modo 

geral, onde a adaptação metodológica fornece subsídios para o atendimento da diversidade 

encontrada em sala de aula, proporcionando a inserção do estudante com AH e SD que 

também é público da Educação Especial, favorecendo a inclusão escolar e a aquisição de 

diferentes habilidades cognitivas por esses estudantes. 

A categoria intermediária 4 - “Adaptação curricular”, traz os aspectos levantados 

durante as entrevistas que relatam a forma de atendimento às necessidades do estudante com 

AH e SD em sala de aula e as estratégias para que a inclusão desses estudantes aconteça. Os 

graduandos ainda relataram como é a realidade durante as suas aulas de Ciências e Biologia e 

quais são as adaptações curriculares e/ou avaliativas que possuem conhecimento para que se 

promova a educação inclusiva. Entretanto, alguns graduandos de Ciências e Biologia 

relataram não possuir conhecimento sobre o assunto. Dessa forma busca-se construir a ideia 

da importância do currículo e da promoção de adaptações curriculares. 

Com a categoria 5- “Estudantes com AH e SD, Grupo com perfil heterogêneo”, busca 

apresentar toda diversidade de características que envolvem o perfil do estudante com AH e 

SD apresentando informações sobre as terminologias, os conceitos pré-estabelecidos, as 

particularidades desse grupo, desmistificando a ideia de autonomia plena frente aos estudantes 

com AH e SD.  
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Para fazer um apanhado da escassez de informações sobre o tema AH e SD, criou-se a 

categoria 6 - “Invisibilidade do superdotado”, que trata da lacuna na formação inicial, onde o 

assunto não é tratado de forma específica e com o agravante de ser um assunto carregado de 

conceitos pré-estabelecidos de maneira errônea. 

Apesar de um melhor delineamento entre as categorias, ainda há aspectos que estão 

intimamente relacionados, de forma que não podem configurar agrupamentos distintos. Nesse 

sentido, uma nova organização foi feita, possibilitando que as categorias finais de análise 

fossem elaboradas, conforme evidenciado no quadro 4: 

 

Quadro 4: Categorias intermediárias e finais. 
Categorias intermediárias Categorias finais 

Percepções sobre a Educação Especial. 

1. Percepções sobre a diversidade e inclusão. Percepções sobre a Educação Especial com foco nas 

AH e SD. 

Adaptação metodológica. 

2. Sala de aula como espaço plural e de 

diversidade. 

Adaptação curricular. 

Estudantes com AH e SD, Grupo com perfil 

heterogêneo. 

Invisibilidade do superdotado. 3. Necessidades especiais do AH e SD. 

Fonte: Autora (2021). 

 

O agrupamento final das categorias de análise culminou em três momentos distintos: 

na primeira categoria final – “Percepções sobre a diversidade e inclusão.”, serão evidenciados 

os aspectos voltados à concepção sobre Educação Especial, atividades desenvolvidas por essa 

área em prol do seu público alvo ao qual o estudante com AH e SD também se enquadra. 

Na segunda categoria final – “Sala de aula como espaço plural e de diversidade”, serão 

evidenciados os pontos lembrados no processo de ensino e aprendizagem das disciplinas de 

Ciências e Biologia, considerando as adaptações curriculares, metodológicas e avaliativas, 

bem como serão analisados os dados mais específicos da inclusão dos estudantes com AH e 

SD. 

Já na última categoria final – “Necessidades especiais do AH e SD”, busca chamar a 

atenção de forma específica para a heterogeneidade desse grupo e o amplo conhecimento das 

características que cercam o universo do estudante com AH e SD. 

Nos tópicos, a seguir, cada categoria será analisada separadamente, interligando 

trechos de transcrições das entrevistas dos Participantes da pesquisa com auxílio do 

referencial teórico. 
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4.5. Síntese do produto educacional 

 

De acordo com as exigências do Programa de Pós Graduação em Ensino de Ciências 

Naturais e Matemática (PPGEN) da Universidade Estadual do Centro Oeste (UNICENTRO), 

um dos objetivos dessa pesquisa é desenvolver um produto educacional que contemple 

estratégias e metodologias que contribuam com a prática docente junto aos estudantes com 

AH e SD e para atingir esse objetivo desenvolveu-se o produto educacional para auxiliar os 

professores no processo de ensino e aprendizagem dos estudantes com AH e SD.  

Nas ementas do curso de Ciências Biológicas da UNICENTRO, onde se buscou 

rastrear a presença do tema AH e SD, verificou-se que é um assunto que precisa ser 

trabalhado. 

Considerando esta carencia, desenvolveu-se um curso dividido em quatro módulos, 

ofertado aos acadêmicos do quarto ano, da disciplina de Estágio Supervisionado em Ciências 

Biológicas II, do curso de Ciências Biológicas-Licenciatura da UNICENTRO, com o objetivo 

de contribuir para a formação inicial no tocante as temáticas AH e SD, a partir das 

contribuições e discussões que se somaram durante o curso sobre Educação Especial com 

foco nas AH e SD, foi elaborado o produto educacional no formato de E-book. 

Caracteriza-se por apresentar um apanhado geral dos quatro módulos aplicados 

durante o curso. Esse material poderá servir de apoio ao professor de Ciências e Biologia, 

como também de outra disciplina, pois contém um resumo geral de informações sobre a área 

das AH e SD. Norteando os professores na maneira de como observar as características desse 

alunado e também como reconhecer formas de trabalhar com esse grupo de estudantes. Assim 

este material tem por propósito auxiliar o professor na identificação de estudantes que 

apresentam indicadores de AH e SD e incentivar a organização e promoção de estratégias 

pedagógicas eficazes, que auxiliem na permanência e no sucesso dos estudantes com essa 

condição. 

A legislação reconhece as pessoas com AH e SD como público alvo da Educação 

Especial e prevê o atendimento educacional especializado a todos os estudantes que dele 

necessitarem. Porém, pode-se observar que entre os professores, que quase não há propostas 

nas quais se discutem adequações curriculares para o atendimento das necessidades especiais 

dos estudantes com AH e SD.  

Por este motivo o produto educacional propõe que os conhecimentos sobre o assunto 

sejam inseridos desde a formação inicial dos professores, pois cabem ao docente as 
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adequações que são necessárias ao desenvolvimento do potencial desses estudantes.  

O E-book nomeado “Conhecer para compreender - Altas Habilidades e Superdotação”, 

foi dividido em capítulos seguindo o mesmo padrão dos módulos do curso ofertado, traz um 

breve histórico da Educação Especial com foco nas AH e SD, seguido pela abordagem de 

cada assunto estudado nos módulos. Nele são apresentadas revisões bibliográficas sobre o 

tema AH e SD, relatos de professores, alguns autores que escrevem sobre AH e SD, que 

foram selecionados por subsidiarem o referencial teórico dos documentos oficiais e da 

legislação educacional.  

O livro é finalizado com a explicação de como analisar um relatório de avaliação 

psicoeducacional comparando com este documento a relação que se faz entre a prática e a 

teoria trabalhada no curso, facilitando assim o reconhecimento e fixando todo conteúdo 

abordado nos módulos.  

MÓDULO I: “Características da pessoa com AH e SD”, trata sobre as características 

nos diferentes aspectos constituem a pessoa com essa condição.  

Algumas das questões sociais e emocionais dos estudantes com AH e SD podem ser 

traduzidas em desajustes e dificuldades apresentadas no âmbito escolar. Tema ainda tratado 

de forma insuficiente pelos profissionais da educação, contribuindo para a continuidade dos 

estereótipos concebidos em torno desse grupo de alunos (MEC/SEESP, 2008, p. 101). 

Isso se deve ao fato do desconhecimento, por parte de alguns professores, sobre como 

reconhecer e estimular as habilidades desses estudantes, por este motivo no módulo I é 

apresentados alguns mitos e verdades sobre os estudantes superdotados, como também as 

características mais comuns entre eles e as diferenças entre as terminologias Prodígio, Precoce 

e Gênio. Mostrando exemplos que ilustram tais conceitos.  

Conhecer o significado de alguns conceitos é importante tanto para uma reflexão das 

práticas educativas quanto para auxiliar numa visão mais focada sobre os estudantes. Alguns 

aspectos da legislação vigente a respeito das AH e SD também é um tema abordado neste 

módulo, trazendo as características e comportamentos mais comuns apresentados por este 

grupo. 

O estudo das características mais comuns elencadas pelos pesquisadores ajundam na 

identificação do estudante com AH e SD. A identificação é feita em um processo dinâmico e 

coletivo que envolve a escola, a família e a comunidade. A avaliação não se resume ao 

Quociente de Inteligência (QI), um indicador válido, porém limitado, que deve ser sempre 
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contextualizado em uma avaliação mais abrangente.  

Com isso o modulo I tem como um dos objetivos erguer um alicerce de informações 

para desconstruir estereótipos e promover uma reflexão sobre as características, as 

necessidades dos estudantes com AH e SD. 

MÓDULO II; “O processo de identificação dos estudantes com Altas Habilidades e 

Superdotação (AH e SD)”. Os assuntos trabalhados são sobre os indicadores para observação 

na sala de aula, na escolar e na família; as etapas da identificação; os perfis de estudantes com 

AH e SD. Abordando conceitos da identificação: O que é? Poque? E como idendentificar o 

estudante com AH e SD?  

O módulo II realiza uma síntese sobre a identificação por meio da avaliação no 

contexto e os tipos de perfis do superdotado em consonancia com Delou (2007), identificar é 

definir um conjunto de características que promovem a identidade de um indivíduo ou de um 

grupo de indivíduos. Nesse sentido a identificação dos estudantes respalda a promoção de 

estudos e investigações na área que consolidam o atendimento a este grupo social e causa a 

própria ação educativa, estabelecendo intervenções que possibilitam o atendimento adequado 

às singularidades dos estudantes com AH e SD. É importante evidenciar que o professor deve 

olhar este estudante como alguém que possui necessidades especiais, que necessita de 

compreensão e apoio emocional em situações de aprendizagem. 

Pessoas com AH e SD precisam, indubitavelmente, de atendimento especializado, pois 

algumas características podem prejudicar o aproveitamento do ensino, provocar a desistência, 

em razão de frustrações, desestímulos e dificuldades de ajustamento com os colegas; ou fazer 

com que se despreze o talento que poderia ser aprimorado (DELOU, 2007). 

Quando a instituição está atenta a essas necessidades contribui para que não ocorra 

desajustamento social, problemas de desempenho educacional e evasão acadêmica, mas 

quando não possui programas específicos ou seus professores não tem conhecimentos a serem 

adotados com estudantes superdotados, é comum que estes apresentem um comportamento de 

inconformismo com a estrutura da instituição e se desestimulem com os estudos acadêmicos. 

A identificação deve ser baseada em uma teoria ou modelo compreensivo de AH e SD 

e deve utilizar um conjunto de procedimentos que possibilitem uma visão integral do sujeito. 

Segundo a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva. 

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

(MEC/SEESP, 2008, p. 48). 

 

Sendo assim, acolher essa definição implica em aceitar que estudantes com 

indicadores de AH e SD não precisam ser bons em todas as áreas. É preciso que sejam 

reconhecidos em suas potencialidades e fragilidades, estimulados a desenvolver suas 

habilidades e, também, a superar suas dificuldades (DELOU, 2007). 

Os superdotados não podem ser considerados como pertencentes a um grupo 

homogêneo, com características comuns, mas sim, a um grupo extremamente heterogêneo, 

cujos componentes podem destacar-se por inúmeras e diferentes capacidades, variando tanto 

em habilidades cognitivas, interesses, necessidades emocionais, como em atributos de 

personalidade e nível de desempenho (SABATELLA, 2008).  

O suporte o processo de identificação poderá ser oferecido pelos professores das áreas 

específicas de interesse dos estudantes e profissionais do Serviço de Supervisão Pedagógica 

e/ou de Orientação Educacional formando assim uma rede de apoio multiprofissional na 

identidificação.  

O módulo II também se refere às diferentes áreas da superdotação que consistem nos 

comportamentos que refletem uma interação entre três agrupamentos básicos – habilidades 

gerais ou específicas acima da média, elevados níveis de comprometimento com a tarefa e 

elevados níveis de criatividade. (RENZULLI, 2004). Constituindo assim os tipos de 

superdotação: Tipo Acadêmico; Tipo Criativo; Tipo intelectual; Tipo social; Tipo 

psicocinestésico; Tipo dos talentos especiais. Esses tipos são desse modo considerado nas 

classificações internacionais, podendo haver várias combinações entre eles e, inclusive, o 

aparecimento de outros tipos, ligados a talentos de mais habilidades (MEC/SEESP, 2006). 

MÓDULO III, “A teoria dos três aneis de Joseph Renzulli para o processo de 

identificação e atendimento dos estudantes com Altas Habilidades e Superdotação (AH e 

SD)”, este módulo apresenta aos cursistas o Modelo dos Três anéis; Expõe o Modelo Triádico 

de Enriquecimento do tipo I, tipo II e do tipo III; as inteligências Multiplas de Gardner e 

maneiras de verificação dos interesses e estilo de aprendizagem do estudante com AH e SD. 

Joseph Renzulli pesquisador e educador norte americano, que na década de 70 

elaborou a Concepção dos Três Anéis da Superdotação e o Modelo de Enriquecimento 

Escolar.  O modelo apresenta um conjunto bem definido de três grupos de características 

entrelaçadas que marcam o perfil dessas pessoas, em particular. São eles: a criatividade, o 

compromisso com a tarefa e habilidade acima da média. 
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De acordo com as diretrizes gerais para o atendimento educacional aos estudantes com 

AH e SD, é importante salientar que os comportamentos observados confirmam a expressão 

de traços consistentemente superiores em relação a uma média. 

O Modelo Triádico de Enriquecimento escolar de Joseph Renzulli tem como principal 

objetivo o enriquecimento para toda a escola, introduzir no currículo regular, um currículo 

expandido de oportunidades de atendimento, recursos e apoio para os professores que misture 

mais enriquecimento e uma aprendizagem mais investigativa na experiência de toda a escola. 

Com os objetivos de: Oferecer oportunidades nas quais os estudantes possam aplicar 

seus interesses, conhecimento, ideias criativas e envolvimento com a tarefa a um problema de 

sua escolha numa área de estudo; Adquirir um nível avançado de compreensão do 

conhecimento (conteúdo) e metodologia (processo) utilizados numa determinada disciplina, 

área artística ou estudos interdisciplinares. 

Em paralelo à heterogeinidade de características e comportamentos dos estudantes 

com AH e SD o módulo III traz como recurso para melhoria das práticas pedagógicas a 

concepção de inteligências múltiplas de Gardner onde afirma que: “Exceto em indivíduos 

anormais, as inteligências sempre funcionam combinadas, e qualquer papel adulto sofisticado 

envolverá uma fusão de várias delas” (GARDNER, 1995).  

Howard Gardner formulou sua teoria das inteligências múltiplas no livro Estruturas da 

Mente (1994). Nele, apresentou sete inteligências e, posteriormente, no livro Inteligência: um 

conceito reformulado (2000), ele acrescentou mais uma. O módulo III apresenta um apanhado 

sobre os tipos de inteligência: a Inteligência Linguística; a Inteligência Lógico-Matemática; a 

Inteligência Espacial; a Inteligência Musical; a Inteligência Sinestésica; a Inteligência 

Interpessoal; a Inteligência Intrapessoal. Porém, com o avanço dos estudos surge mais tarde a 

oitava inteligência, que Gardner chamou de Inteligência Naturalista (ARMSTRONG, 2001) e 

a Inteligência Existencial, posteriormente sugeriu o agrupamento da interpessoal e da 

intrapessoal numa só.  

Os estudos de Gardner propiciam uma visão mais ampla a respeito da inteligência 

inserindo o conceito de “um potencial para diversos tipos de exigências sociais e 

profissionais”, onde a herança genética conta, mas não confina a condição do sujeito, já que 

seu desenvolvimento depende também das interações dos indivíduos com os ambientes 

naturais e sociais em que vivem. Esse modelo contribui de forma relevante na educação, 

instigando o desenvolvimento de estratégias de ensino que contribuam para o processo de 
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aprendizagem dos estudantes com AH e SD, respeitando, de certa forma, as particularidades 

de cada estudante. 

MÓDULO IV, “Estratégias de atendimento dos estudantes com AH e SD”, expõe 

algumas sugestões de recursos para trabalhar com o estudante que apresenta AH e SD. 

Oportunizando a análise prática de um Relatório de Avaliação Psicoeducacional o qual foi 

sedido pela responsável de um dos estudantes que frequenta a Sala de Recursos 

Multifuncional para AH e SD do Municipio de Guarapuava. O documento utilizado com os 

graduandos não apresentava identificação do estudante avaliado, foram omitidos os nomes 

dos envolvidos e continha apenas às informações relevantes ao estudo e ao vínculo com o 

referencial teórico estudado. 

No produto educacional o Relatório de Avaliação Psicoeducacional é exposto no 

formato de recortes dos pontos principais para a análise e correlações com os assuntos 

trabalhados durante o curso. 

Por meio da análise do Relatório de Avaliação Psicoeducacional os graduandos 

tiveram a oportunidade de reconhecer de forma prática os conceitos estudados sobre o tema 

AH e SD, identificando no texto do relátorio as informações recebidas e o modelo de como 

elas se aplicam e formam o corpo de uma avaliação no contexto, esse reconhecimento se faz 

importante, pois desse modo podem ser fixados alguns conceitos como também averiguar o 

quão é necessário que o professor seja treinado para que tenha um olhar investigativo e assim 

possa lançar indicativos sobre os estudantes com AH e SD. 

Buscou-se apresentar por meio do relatório o envolvimento de todos no contexto da 

identificação do estudante com indicação de AH e SD, onde a avaliação constitui-se em um 

processo contínuo e permanente de análise das variáveis que interferem no processo de ensino 

e de aprendizagem, objetivando identificar potencialidades e necessidades educacionais dos 

estudantes e das condições da escola e da família (MEC, 2006).  

Um dos assuntos explorados foi a participacção da familia e esse reconhecimento pode 

ser verificado no Relatório de Avaliação Psicoeducacional por meio da descrição da 

anamnese realizada com a mãe do estudante indicado, a anamnese ajuda a rememorar os 

principais eventos quando se coletam as informações necessárias para elaborar as hipóteses e 

verificar alguns comportamentos do estudante com AH e SD. 

O reconhecimento do papel da escola também está presente nas observações do 

contexto escolar e se apresenta com a análise pedagógica realizada por meio de entrevistas e 
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materiais coletados do ambiente escolar, verificando o aparecimento de questões que levam a 

indicar o comportamento de um estudante com AH e SD, por exemplo, como foram à 

adaptação à escola, os resultados mostrados pelo boletim com respeito ao rendiemnto escolar, 

o estilo de aprendizagem e suas preferencias em relação aos estudos. 

Neste pensamento que contempla a participação de todos os envolvidos no processo 

da avaliação no contexto, para que se dê um novo caminho à análise é necessário retomar a 

sua função diagnóstica, ou seja, a avaliação da aprendizagem precisa ser um instrumento 

dialético do progresso, um instrumento de identificação de novos rumos para a aprendizagem. 

Em suma, como expõe Luckesi (2002, p. 43), “avaliação terá de ser o instrumento do 

reconhecimento dos caminhos percorridos e da identificação dos caminhos a serem 

perseguidos”. 

Outro assunto de grande relevância abordado pelo curso foi a presença do senso 

comum levando a considerar erroneamente conceitos pré-estabelecidos no tocante ao tema e 

para desmascarar alguns mitos, que cercam o universo do estudante com AH e SD por 

intermédio do Relatório de Avaliação Psicoeducacional foi verificado se o estudante 

apresentava comportamentos que podem ser considerados incomuns às pessoas com AH e 

SD, por exemplo, a desorganização, e a falta de perseverança em algumas áreas, levando a 

considerar que o indivíduo não necessariamente é excelente em tudo. 

O estudante em questão não apresenta excelência em todas as áreas, nem é organizado 

com seus pertences, embora a nota 80 seja considerada uma boa nota, o estudante em questão 

não tira dez em tudo, o fato de iniciar várias atividades e não dar continuidade está ligado com 

a perda de interesse por aquilo que já experimentou, sempre em busca de coisas novas e 

desafiadoras, não pelo fato de não ter persistência. 

Segundo o Dicionário de Filosofia RUSS (1994), um mito é uma “representação 

coletiva muito simplista e muito estereotipada, comum a um grupo de indivíduos” (p. 187).  

Segundo Winner (1998), os mitos e mal-entendidos aparecem nas mais variadas áreas 

de estudo, mas a ênfase de seu trabalho é no tema da superdotação. A autora define 

brevemente um mito como uma “suposição fortemente mantida” 

O mito de que a pessoa com altas habilidades destaca-se em todas as áreas do 

currículo escolar. A ideia implícita nesse mito, segundo Winner (1998), é a de que a criança 

que foi identificada como superdotada possui uma capacidade intelectual geral que faz com 

que essa criança seja brilhante e se destaque em todas as áreas.  
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O comportamento precoce foi outro tema estudado durante o curso e também foi 

abordado no Relatório de Avaliação Psicoeducacional onde a área da linguagem do estudante 

avaliado foi considerada precoce. 

Lembrando que segundo FREITAS; PÉREZ (2012), o estudante precoce é aquele que 

se destaca perante crianças da mesma idade, em razão habilidades que apresenta, porém, estas 

tanto podem ser a expressão de um potencial superior, o qual pode estar sinalizando a 

superdotação, quanto podem ter suas origens na simples prematuridade do desenvolvimento 

de aspectos cognitivos, que se normalizarão com o decorrer do tempo. Independentemente de 

qual motivo que essa criança apresente, sua diversidade demanda Educação Especial. 

Por intermédio do Relatório de Avaliação Psicoeducacional pode se analisar também 

sobre o conceito de AH e SD, na qual a avaliação foi pautada com referencial teórico segundo 

Joseph Renzulli abordando a Teoria dos Três aneis. 

A avaliação traz em seu texto o referencial teórico da teoria dos três aneis de Renzulli, 

seguindo desta forma as diretrizes da Educação Especial. 

Estudantes com Altas Habilidade/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 seus interesses 

(MEC/SEESP, 2008, p. 48). 

 

No Relatório de Avaliação Psicoeducacional também constam os tipos de AH e SD e 

demonstra a área de habilidade de maior destaque do estudante em questão, que apresenta a 

área de habilidade criativa, podendo ser representada com o anel da criatividade maior que os 

demais. 

Dando sequência no texto do Relatório de Avaliação Psicoeducacional também 

constam os traços comuns dos estudantes com altas habilidades. 

Embora seja um grupo altamente heterogêneo, é importante considerar que nem todos 

os estudantes vão apresentar todas as características aqui listadas, sendo algumas mais típicas 

de uma área do que de outras, conforme ressaltam Alencar e Fleith (2001). 

Segundo o modelo dos três anéis, os indivíduos com AH e SD são os que apresentam 

habilidades acima da média em relação aos seus pares, em uma ou mais áreas de inteligência e 

também apresentam elevado nível de envolvimento com a tarefa, ou seja, são bastante 

motivados e comprometidos, e criatividade elevada. Essas três peculiaridades apontam que na 

interação dinâmica entre os três traços é que se localizam os elementos primordiais para a 

ampliação da prática criativo-produtiva psicomotora.  
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Quanto aos assuntos ligados à identificação, observando os pontos de destaque para: O 

que é? Para quê? Como? Analisou-se a avaliação no contexto apresentada pelo Relatório de 

Avaliação Psicoeducacional levando-se em conta as normas da Sala de Recursos 

Multifuncional (SRM). A qual consiste num serviço de apoio pedagógico especializado, de 

caráter diversificado, oferecido pela escola regular, no período contrário àquele em que o 

estudante está matriculado na série que frequenta.  

A sala de recursos multifuncional conta com um professor especialista em Educação 

Especial, um espaço físico (sala de aula) apropriado, equipado com os instrumentos e 

materiais necessários para o desenvolvimento das atividades previstas. 

O referido serviço de apoio especializado tem como característica a suplementação ou 

enriquecimento dos conteúdos escolares do currículo formal, bem como de temas que não 

estão presentes nos currículos convencionais, mas que sejam considerados pertinentes pelos 

professores e de interesse dos estudantes (SUED/SEED, 2011). 

Neste caso, o Relatório de Avaliação Psicoeducacional teve como propósito a inserção 

do estudante na Sala de Recursos Multifuncional, além disso, o relatório também contempla 

várias sugestões de práticas pedagógicas. É admitido que o fato dos estudantes com AH e SD 

terem raciocínio rápido não diminui o trabalho do professor. Ao contrário, eles precisam de 

mais estímulo para manter o interesse pela escola e desenvolver seu talento - se não, podem 

até se evadir. 

Em paralelo a heterogeinidade de características e comportamentos dos estudantes 

com AH e SD e como recurso para melhoria das práticas pedagógicas se devem levar em 

conta a concepção de inteligências múltiplas de Gardner, esse tema também é abordado no 

Relatório de Avaliação Psicoeducacional onde o estudante em questão, apresenta de forma 

substancial cinco das oito inteligências apontadas por Gardner (1995), a inteligência corporal 

cinestésica, a lógica matemática, a linguística, a espacial e a musical. 

O Relatório de Avaliação Psicoeducacional também traz informações quanto à 

aplicabilidade do Modelo Triádico de Enriquecimento de Joseph Renzulli. O principal 

objetivo do Modelo de Enriquecimento para toda a escola é introduzir no currículo regular um 

currículo expandido de oportunidades de atendimento, recursos e apoio para os professores 

que misture mais enriquecimento e uma aprendizagem mais investigativa na experiência de 

toda a escola. 

Operacionalizar a inclusão escolar de todos os estudantes, independentemente de 

classe, raça, gênero, sexo ou características individuais é o grande desafio a ser 



51  

enfrentado, numa clara demonstração do respeito à diferença (MEC/SEESP, 2001, p. 

21). 

 

Não se pretende, de forma alguma, fornecer uma receita pronta e acabada sobre como 

trabalhar com os estudantes superdotados, mas como cita Renzulli (2004): 

Encorajar os jovens talentosos a aplicar sua capacidade, criatividade e 

comprometimento com a tarefa na solução de problemas de suas escolas e 

comunidades, que são significativos para eles. Há muito tempo eu acredito que 

incentivar este tipo de envolvimento resultará no desenvolvimento de valores 

centrados no uso das habilidades e dos talentos de cada um para melhorar o nosso 

mundo (RENZULLI, 2004, P. 102). 

 

O uso do Relatório de Avaliação Psicoeducacional como estratégia para se analisarem 

na prática os fundamentos teóricos estudados no curso, ofereceu aos graduandos a percepção 

da avaliação no contexto que geralmente inicia pela indicação do professor regente do ensino 

regular. São informações necessárias para a compreensão sobre o papel de cada envolvido na 

indentificação e como uma equipe multi, proporcionar meios para a melhora da aprendizagem 

desses estudantes. 

 Espera-se que essas sugestões possam servir de auxilio para o professor ao ministrar 

conteúdos, observando pela perspectiva da Educação Especial, com respeito à diversidade e 

com foco nos estudantes com AH e SD, para contribuir e proporcionar o desenvolvimento das 

grandes potencialidades que esse grupo de indivíduos possui e dessa forma, como 

consequencia, melhorar e possibilitar uma educação de qualidade para todos.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Por meio das referências teóricas da área, buscou-se compreender a realidade 

apresentada nas respostas que foram obtidas durante a coleta de dados. Nesse sentido, foram 

construídos três momentos de análise, dispostos em categorias distintas: a primeira que aborda 

as percepções sobre a diversidade e inclusão, a qual vincula a educação inclusiva como um 

instrumento de atendimento da diversidade escolar abrangendo as percepções sobre a 

Educação Especial com foco nas AH e SD; a segunda engloba a diversidade deste grupo de 

estudantes de perfil heterogêneo e a sala de aula como espaço plural, onde a adaptação 

metodológica e curricular são recursos para o atendimento às necessidades dos estudantes 

com AH e SD, promovendo a visibilidade ao superdotado e, por fim, a terceira, que trata das 

necessidades especiais do AH e SD, a demanda de conteúdos escolares diferenciados, bem 

como métodos de ensino individualizados para que se ampliem seus saberes, a partir da 

bagagem de conhecimentos que trazem em seu poder, valorizando suas capacidades e 

aptidões. 

 

5.1.  Percepções sobre a diversidade e inclusão. 

 

O tema inclusão de estudantes com necessidades educacionais especiais é 

normalmente atrelado a alguma deficiência e habitualmente entre os professores, os 

estudantes com AH e SD não são vistos como público da Educação Especial. Como se pode 

perceber nos comentários de quatorze Participantes, somente dois incluíram em suas falas 

sobre a Educação Especial os atendimentos voltados para os estudantes AH e SD, entre eles 

está o comentário do Participante 10 (P10), que afirma sobre a variedade dos alunos atendidos 

pela Educação Especial e inclui os estudantes superdotados, como também o Participante 11 

(P11) que relata possuir certo conhecimento na área da Educação Especial e também cita os 

estudantes com AH e SD como integrantes dos atendimentos da Educação Especial: 

P 10- Sim, os estudantes podem variar de acordo com o que o mesmo apresenta, 

em certos casos estudantes com superdotados, em outros com algum grau de 

defeti de atenção ou até mesmo de autismo. 

 

P 11- Possuo certo conhecimento na área de Educação Especial (surdos) pois 

tenho familiares que trabalham na área. Acredito que os estudantes atendidos 

sejam surdos, cegos, hiperativos, autistas, altas habilidades, down, pc, entre 

outros. 
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Em paralelo a esse mesmo pensamento, encontram-se os relatos de outros dois 

Participantes, que afirmam possuir certo conhecimento sobre a Educação Especial, não 

incluem o estudante com AH e SD como integrantes dos atendimentos oferecidos por ela. O 

Participante Um (P1) relata que entende sobre Educação Espacial como sendo uma educação 

voltada para estudantes que tenham algum tipo de limitação, seja física ou cognitiva, citando 

algumas e não incluindo os estudantes com AH e SD e o Participante Nove (P9) comenta 

sobre a metodologia utilizada para os estudantes que aprendem de forma diferente dos 

demais, demonstrando a preocupação com as diferenças, mas assim como os demais 

participantes aqui citados não inclui os estudantes com AH e SD: 

P 1- O que eu entendo sobre Educação Especial, é que é uma educação voltada 

para estudantes que tenham algum tipo de limitação, seja física ou cognitiva, e 

que faz com que seja necessário abordagens pedagógicas diferentes às que são 

comumente usadas. Os estudantes atendidos seriam aqueles com deficiências 

como: auditiva, visual, cognitiva e etc. 

 

P 9- Educação Especial vai se atentar a qualquer estudante que tem um método de 

aprendizagem diferente dos demais, E para isso requer uma atenção mais próxima 

do profissional para que continue la linha de aprendizagem 

 

Nota-se que embora a proposta de atendimento educacional especializado para os 

estudantes com AH e SD, tenham como objetivo formar professores e profissionais da 

educação para o reconhecimento dos estudantes com AH e SD (VIRGOLIM, 2007), ainda se 

faz necessário buscar meios para oportunizar tal conhecimento, com vistas ao pleno 

desenvolvimento das potencialidades desses estudantes, como abordada na  Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação (LDB) de 1996, (BRASIL, 1996), atualizada pela Lei 12. 796 (BRASIL, 

2013) o estudante com AH e SD passou a ser considerado público alvo da Educação Especial: 

Art. 58. Entende-se por Educação Especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade 

de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para 

educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação. (Redação dada pela Lei nº 12.796, BRASIL, 2013, p. 

25). 

 

Segundo a Coleção Saberes e Práticas da Inclusão (2006), os estudantes com Altas 

Habilidades e Superdotação (AH e SD): 

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

seguintes aspectos, isolados ou combinados, capacidade intelectual geral, aptidão 

acadêmica especifica, pensamento criativo ou produtivo, capacidade de liderança, 

talento especial para artes e capacidade psicomotora (MEC/SEESP, 2006, p. 12). 

 

Os estudantes com AH e SD podem demonstrar dificuldades de aprendizagem em 

algumas áreas oriundas de diversos fatores. Fica implícita no discurso do Participante 12 

http://bit.ly/1LMvJd6
http://bit.ly/1LMvJd6
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12796.htm#art1
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(P12) a ideia de que as facilidades apresentadas pelos estudantes são vistas como algo 

positivo e as deficiências ou dificuldades como algo negativo, nesse sentido os estudantes 

com deficiência, nas escolas regulares, são atendidos para que se “normalizem” levando a 

inferência de que a busca pela homogeneidade e a concepção de certo e errado estão 

arraigados nos conceitos pré-estabelecidos onde o sujeito deva ser enquadrado dentro de um 

padrão de normalidade: 

P 12- Os Estudantes atendidos são todos aqueles que apresentam alguma habilidade 

especial, sendo de habilidade positivas ou de caracter negativo,deficiência e afins. 

 

Sendo assim, dificilmente esses estudantes serão reconhecidos por suas 

potencialidades, tal argumento pode ser justificado pela falta de conhecimento de como 

trabalhar significativamente com as facilidades que os estudantes possuem devido às áreas de 

interesse e do tipo de superdotação, como também, da dificuldade em reconhecer as 

limitações que podem apresentar. Dessa forma todo profissional envolvido com a educação 

necessita estar atento a novos meios para se ensinar na diferença e promover o compromisso 

com a pluralidade (MEC/SEESP, 2010). 

Outro aspecto que chama a atenção é de que de um modo geral foram apresentados 

como estudantes atendidos pela Educação Especial aqueles que apresentam alguma 

deficiência  ou transtorno, conforme relata o Participante 14 (P14) que afirma conhecer pouco 

sobre o assunto e lança exemplos de deficiências e transtornos para demonstrar qual é o 

público alvo da Educação Especial, nesse mesmo sentido o Participante Três (P3) também 

julga ser uma infelicidade não possuir tais conhecimentos e cita os estudantes autistas e com 

síndrome como os atendidos pela Educação Especial, como também o Participante Oito (P8), 

relata não ter experiência como professor, mas que durante o ensino médio, teve a 

oportunidade de estudar em uma turma onde haviam estudantes com deficiência auditiva, 

onde todas as aulas tinham a presença de uma intérprete de LIBRAS: 

 

P 3- Infelizmente não tenho muito conhecimento, mais já presenciei situações com 

estudantes especiais. Como menina que era altista, outro menino com síndrome de 

Down, contudo esses estudantes possuiam uma atendente, para auxilia-los. 

 

P 8- Nunca tive a experiência como professor. Durante o meu ensino médio, tive a 

oportunidade de estudar em uma turma onde haviam estudantes com deficiência 

auditiva, portanto todas as nossas aulas tinham intérprete de LIBRAS. 

 

P 14- Sei um pouco sobre, sei que são atendidos deficientes auditivos, TDH, 

deficientes visuais, e crianças com síndrome de down. 
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Goffman (2008), ao abordar sobre as normas determinadas pela sociedade, diz que 

para a vida social é necessário que todos os Participantes compartilhem de um único conjunto 

de expectativas normativas a que essas normas foram incorporadas, e dessa forma no caso dos 

estudantes com AH e SD estes buscam se enquadrar em um sistema escolar que dá 

preferência a homogeneização dos sujeitos às determinações estipuladas pela sociedade. Em 

conformidade,  

Guenther (2000) destaca que a instituição escola é voltada para a população geral em 

termos de normas, médias e maiorias, e não se empenha em estimular quem já está acima 

delas. 

Em contraponto as Diretrizes Curriculares para a Educação Pública do Estado do 

Paraná (SUED/SEED, 2011) na área da Educação Especial para a construção de currículos 

inclusivos consta que: 

Atualmente, qualquer alusão à educação de crianças e jovens com necessidades 

educacionais especiais depreende uma interpretação essencialmente pedagógica. 

Estando ou não em situação de deficiência, apresentando Altas Habilidades e 

Superdotação em qualquer área ou qualquer outro problema de aprendizagem que 

requeira atendimento educacional especializado, é fundamental que se tenha em 

mente que se trata de um sujeito social, historicamente situado, com interesses e 

necessidades relativos à sua faixa etária e que tem direitos e deveres, entre os quais o 

do acesso à educação escolar formal (SUED/SEED, 2011, p. 17). 

 

Com isso ao não reconhecer o perfil dos estudantes e de quais necessidades 

educacionais eles possuem, a escola deixa de proporcionar novas alternativas para que os 

processos de ensino e aprendizagem sejam condizentes com essas necessidades. 

Esta categoria de análise indicou que o curso sobre Educação Especial com foco nas 

AH e SD contribuiu na formação inicial de professores do curso de Ciências Biológicas, pois 

após a implementação os argumentos utilizados pelos graduandos a respeito ao tema, 

passaram a ter maior amplitude de ideias correlacionadas e coerentes com o referencial 

teórico da área, onde a inclusão dos estudantes com AH e SD aparece no discurso sobre a 

prática pedagógica do Participante Três (P3) relatando que os conteúdos devem ser pensados 

de forma a contemplar todos os estudantes da sala, porém, no caso dos estudantes com AH e 

SD é importante buscar uma orientação quanto à melhor forma de atendê-lo e, a partir disso, 

propor atividades além do que é usualmente passado, a fim de trazer desafios e também um 

entretimento para o estudante em questão, esse pensamento vem de encontro com as 

informações repassadas no curso sobre a abordagem metodológica de enriquecimento 

curricular que abrange toda a escola: 
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P 3- Os conteúdos devem ser pensados de forma a contemplar todos os estudantes da 

sala, porém, no caso dos altas habilidades, é importante buscar uma orientação 

quanto à melhor forma de atende-lo e, a partir disso, propor atividades além do que é 

usualmente passado, a fim de trazer desafios e também um entretimento para o 

estudante em questão. 

 

Houve também a desconstrução de alguns conceitos errôneos pré-estabelecidos e o 

estudante com AH e SD passou a ser visto como alguém que pode possuir necessidades 

especiais como observado pelo Participante Cinco (P5), que se refere às expectativas lançadas 

ao estudante com AH e SD afirmando que não se deve esperar que o estudante atingisse nota 

10 em tudo, pois no processo é possível observar que mesmo o superdotado tem suas 

limitações, outro comentário assertivo correlacionado com o curso é do Participante Um (P1) 

que relata sobre os atendimentos feitos pela Educação Especial: 

P 1- Na Educação Especial, o estudante tem atendimento prioritário, o foco é a 

aprendizagem individual dele. Os estudantes atendidos são estudantes com 

deficiências, transtornos e também superdotação (que são aqueles estudantes que 

tem capacidade mental acima da média e desenvoltura nas mais diferentes áreas). 

 

P 5- O processo da aprendizagem dos estudante com altas habilidades, no meu ver 

deve ser diferencial dos outros estudantes, entretanto não deve esperar que este 

estudante seja nota 10 em tudo, pois no processo é possível observar que mesmo 

sendo superdotado a criança tem suas limitações. 

 

5.2.Sala de aula como espaço plural e de diversidade. 

 

A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

supera a fragmentação do ensino para os estudantes da Educação Especial e define esta 

modalidade como transversal aos níveis, etapas e outras modalidades de ensino. A inclusão 

advoga para que todos os estudantes possam ter acesso à escolarização, questionando a 

homogeneidade das metodologias aplicadas, reconhecendo as diferenças e trabalhando para a 

equidade (MEC/SEESP, 2010). 

Por meio dos discursos encontrados durante a pesquisa, pode se perceber que os 

graduandos possuem conhecimento sobre as metodologias significativas críticas e o uso das 

metodologias ativas para atender a pluralidade em sala de aula como consta na explicação do 

Participante Três (P3) que explica a importância da aproximação dos conteúdos trabalhados 

com a realidade do estudante para ativar a curiosidade e se tratando de metodologias 

significativas para o despertar da criatividade o Participante Cinco (P5) colabora dizendo que 

os conteúdos podem ser abordados de uma forma mais livre e menos metódica, nesse mesmo 
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pensamento os Participantes 9 e 10 (P9 e P10) exemplificam  abordagens por meio de filmes, 

desafios: 

P 3- Trazer e relacionar ao máximo o conteúdo com a realidade do estudante, para 

que ela ative a curiosidade dele de entender e relacionar o mundo ao seu redor com 

os conhecimentos trabalhados, seja por meio de jogos, atividades práticas que 

requerem uma criatividade do estudante ao desenvolve-la com até mesmo textos e 

histórias. 

 

P 5- os conteúdos podem ser abordados visando despertar a criatividade de todos os 

estudantes, de uma forma mais livre e menos metódica. Dessa forma os estudantes 

podem compreender a expor seus conhecimentos sobre o mesmo tema de formas 

diferentes. 

 

P 9- Talvez filmes relacionados ao conteúdo de biologia, com assuntos um pouco 

mais complexos e no final apresentar pra eles atividades com questões problemas 

que todos possam refletir. 

 

P 10- Conhecer o potencial dos estudantes a partir de pré testes, dar atividades 

desafiadoras que instigue os mesmos, utilizar diferentes abordagens de ensino. 

 

Sabemos que a aprendizagem significativa se caracteriza pela interação cognitiva entre 

o novo conhecimento e o conhecimento prévio. Nesse processo, que é não literal e não 

arbitrário, o novo conhecimento adquire significados para o aprendiz e o conhecimento prévio 

fica mais rico, mais diferenciado, mais elaborado em termos de significados, e adquire mais 

estabilidade (Moreira, 1999).  

Desse modo a presença de conceitos estruturados sobre as metodologias ativas que 

promovem o protagonismo do estudante nos discursos apresentados pelos graduandos foi um 

ponto considerado positivo sob a perspectiva da inclusão do estudante com AH e SD. 

Dentro desta mesma perspectiva, investigou se o Participante da pesquisa faz distinção 

entre as atividades desenvolvidas com o estudante AH e SD e os demais estudantes da sala de 

aula, questionando sobre como os conteúdos da disciplina de Ciências/Biologia podem ser 

abordados considerando a presença de estudantes com AH e SD no contexto da rotina escolar. 

De acordo com as respostas, pode se inferir que a facilidade de aprendizado é a principal 

característica atribuída como citam os Participantes Quatro e 12 (P4 e P12) que relatam sobre 

a facilidade de compreensão e a importância do professor explorar esse potencial por meio 

dos materiais complementares:  

 

P 4- é necessário uma atenção com relação a esse estudante, se observado a 

facilidade de compreensão é importante o professor explorar esse potencial, uma 

estratégia pode ser através de perguntas durante a aula, ou com atividade mais 

complexas descritivas, ou vídeos interdisciplinar. 

 

P 12- Desenvolvendo materiais auxiliares e complementares para estes estudantes. 
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Quanto aos meios para se trabalhar com a diferença na aprendizagem entre os 

estudantes com AH e SD e os demais atendidos em sala comum, o Participante Um (P1) 

comenta sobre a dificuldade em pensar em algo específico citando a variedade da sala de aula 

e toma como exemplo de estratégias de ensino proporcionar diferentes formas de lecionar e de 

avaliar. Já o Participante Seis (P6) exemplifica uma forma de como integrar os estudantes 

com AH e SD em sala com os demais sugerindo que estes auxiliem nas aulas: 

P 1- tenho um pouco de dificuldade em pensar em algo específico para estudantes 

com essa caracteristica, porém, pensando que mesmo os estudantes com habilidades 

consideradas comuns/típicas tem formas diferentes de aprendizagem e se identificam 

melhor com determinadas formas de avaliação, por exemplo, penso que 

proporcionar diferentes formas de lecionar e de avaliar, faz com que seja possível 

observar a melhor forma de aprendizado dos estudantes como um todo, 

possibilitando ver a forma mais adequada de lidar principalmente com os estudantes 

com altas habilidades/superdotação. 

 

P 6- tentando fazer uma maneira que os estudantes com altas habilidades tentem 

compreender que seus colegas têm um pouco mais de dificuldade que eles, tentar 

fazer com que esses estudantes superdotados auxiliem nas aulas, ajudem seus 

colegas. 

 

Neste sentido é indispensável para o estudante, sentir que é aceito pelos professores e 

colegas de classe. No entanto, se o professor não aceita as habilidades avançadas e interesses 

intelectuais, abrangendo-as no currículo, o estudante pode deixar de vivenciar sentimentos de 

aceitação (VIRGOLIM, 2007). 

Posterior às informações do curso, os argumentos em relação às metodologias a serem 

utilizadas sofreram modificações substanciais, como comentam os Participantes 1, 2 e 3 (P1, 

P2 e P3) que compactuam ao relatar várias maneiras de como incluir e desenvolver as 

potencialidades dos estudantes com AH e SD abordando a interdisciplinaridade, modos 

conceituais integradores com aprofundamento de conteúdos e atividades de pesquisa e 

práticas, feiras de Ciências, projetos comunitários, oficinas e monitorias. Segue exemplos da 

nova percepção registrada: 

P 1- Na minha experiência com os conteúdos, a utilização de animações (vídeo) são 

perfeitas para alguns casos, pois se torna mais visível, experimentos, maquetes, 

cartazes e cartilhas, desenhos, torna o conteúdo mais palpável, mais entendível, a ida 

a bibliotecas se tornou subestimada, mas ainda é de suma importância o contato com 

os livros, entender as origens e ver como foi trabalhado. Contato com ambientes 

virtuais em 3D, exposições, museus dos mais diferentes tipos, tudo em prol do 

melhor processo de aprendizagem, porém, depende de vários fatores como as 

disponibilidades da cidade e também dos estudantes. 

 

P 2- Propondo aos estudantes experimentos, realização de maquetes, cartazes, 

cartilhas, desenhos, levando vídeos, utilizando animações, tudo tentando tornar o 

conteúdo mais entendível, sem ser algo somente na lousa e o professor falando. 

Levando os estudantes na biblioteca para que possam pesquisar em livros os 
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conteúdos, e ter esse contato com os livros, sendo que é de suma importância 

também. Fazendo eles ter contato com museus, exposições de trabalhos até mesmo 

na escola, se possível também idas em laboratório para aulas práticas, o que desperta 

o interesse e a atenção dos estudantes. 

 

P 3- Há diferentes estratégia para ser aplicado os conteúdos, com modo 

extracurricular ou intracurricular. De modo extracurricular utilizada contato mais 

externo fora da sala de aula, com artesanato. Já de modo intracurriculares: são 

orientações relação entre professores sendo um com qualificação nessa área. 

 

A atuação do professor é necessária na assessoria do progresso dos talentos e potencial 

dos estudantes, tendo a compreensão de que o ambiente também é um dos motivadores das 

capacidades superiores. Além disso, é importante para os educadores, uma vez que de posse 

deste tipo de conhecimento, poderão descobrir ou adaptar maneiras de enriquecer a 

experiências escolares, não só de crianças superdotadas e criativas, mas também do estudante 

mediano, do disléxico, e, enfim, todos aqueles cuja capacidade não é adequadamente avaliada 

pelo teste do quociente de inteligência ou outras medidas convencionais (PERKINS, 1995). 

Embora os testes de Quociente de Inteligência sejam complementares na identificação 

das AH e SD o Participante 11 (P11) comentou que o estudante com AH e SD apresenta alto 

desempenho se descaracterizando dos demais estudantes, com um alto índice de QI 

(Quociente de inteligência): 

 

P 11- Estudante o qual apresenta alto desempenho se descaracterizando dos demais 

estudantes, com um alto índice de QI. 

 

A fala do Participante 11 (P11) vem em desacordo ao que Gardner aborda sobre o uso 

de testes que avaliam o potencial humano pela capacidade ser uma forma limitada de definir a 

inteligência. A Organização Mundial de Saúde, utilizando-se de resultados obtidos por meio 

de testes de Quociente de Inteligência (QI), calcula que pelo menos 5% da população 

apresenta alta habilidade em alguma área de conhecimento. Se for considerada a diversidade 

de habilidades e inteligência esse percentual seria ainda maior, algo em torno de 7,78% 

segundo estudos realizados em escolas do Rio Grande do Sul pela Associação Brasileira para 

Superdotados (SABATELLA, 2008). Isso mostra a urgência de tratar esse assunto e pensar 

em estratégias para identificar e atender esses estudantes que simplesmente têm tido seus 

direitos de inclusão negligenciados, e mais, que são encaminhados cotidianamente aos 

consultórios médicos sob suspeita de problemas de aprendizagem ou até mesmo deficiência 

intelectual, recebendo diagnósticos e sendo tratados de maneira equivocada, muitas vezes 

incluindo uso de medicamentos. 
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Paralelamente a este contexto ao investigar diferentes pontos de vista acerca das altas 

habilidades se depara com algumas nomenclaturas utilizadas pelo senso comum e outras 

definidas em documentos oficiais. Várias terminologias se relacionam à superdotação. De 

acordo com Alencar, Feldhusen e French (2004), enquanto alguns pesquisadores utilizam os 

termos talento e superdotação como sinônimos, outros estudiosos estabelecem diferenças 

entre eles. Esse assunto foi abordado pelos Participantes Dois e 13 (P2 e P13) de modo onde 

cada um empiricamente relatam algumas inferências sobre as nomenclaturas, mas em comum 

acordo todos relatam sobre a facilidade e o alto potencial de aprendizagem: 

P 2- Superdotados: Criança com rápido raciocínio Gênio: Pessoa que domina os 

conteúdos Talentoso: Pessoa que realiza algo muito bem, e com cuidado Estudante 

com alto desempenho: estudante que se dedica em realizar atividades altas 

habilidades: estudante com facilidade em desenvolver atividade. 

 

P 13- São tipos e níveis diferentes de aprendizagem sobre determinados assuntos. 

 

Segundo Cupertino (2008), os indivíduos com habilidades superiores como o precoce, 

o prodígio, o gênio são gradações de um mesmo fenômeno, mas com terminologias diferentes 

e há muito tempo estudadas por uma gama de profissionais: neurocientistas, psicopedagogos, 

psicólogos, professores e outros. 

Winner (1998) relata que existem mitos e maus entendidos que podem ser 

identificados em qualquer área de estudo e o tema superdotação não é exceção. Em 

consonância com o relato do Participante Três (P3) que comenta sobre o comportamento de 

perfeição esperado das pessoas com AH E SD: 

P 3- Entendo que esses tremos impõem uma condição de perfeição a quem estão 

sendo empregados. A impressão é que essas pessoas são boas em todas as áreas, e na 

verdade isso não é uma regra. Talvez isso as atrapalhe pois podem vir a entender que 

não podem errar. 

 

Os estudos de Gardner (1995) propiciam uma visão mais ampla a respeito da 

inteligência inserindo o conceito de “um potencial para diversos tipos de exigências sociais e 

profissionais”, onde a herança genética conta, mas não confina a condição do sujeito, já que 

seu desenvolvimento depende também das interações dos indivíduos com os ambientes 

naturais e sociais em que vivem.  

O questionamento para encontrar uma maneira de como abordar esse tema onde até 

mesmo o reconhecimento da nomenclatura se faz confuso e de como atender toda essa 

pluralidade em sala de aula, vem de encontro com a adoção de currículos adaptados, a 

flexibilidade nos currículos deve existir como uma condição facilitadora da aprendizagem, 

que estes relacionem não somente o que as disciplinas curriculares propõem, mas valorizem 
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também os aspectos mais subjetivos da aprendizagem, aquilo que os estudantes têm como 

necessidades, no caso dos estudantes com AH e SD o enriquecimento curricular se faz 

necessário. 

Legalmente o enriquecimento curricular também está presente nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais (DCN) para a educação básica: diversidade e inclusão onde no 

art.7 relata que: 

Os estudantes com Altas Habilidades/Superdotação terão suas atividades de 

enriquecimento curricular desenvolvidas no âmbito de escolas públicas de ensino 

regular em interface com os núcleos de atividades para Altas 

Habilidades/Superdotação e com as instituições de ensino superior e institutos 

voltados ao desenvolvimento e promoção da pesquisa, das artes e dos esportes 

(BRASIL, 2013, art. 7, p. 303). 

 

O enriquecimento aparece de forma subjetiva em apenas uma das quinze respostas, 

quando questionado sobre os meios de como se trabalhar com as diferenças em sala de aula, o 

Participante Quatro (P4) comenta sobre os projetos como uma forma de atendimento da 

necessidade de enriquecimento dos estudantes com AH e SD: 

P 4- Pode ser abordado em forma de projetos mais complexos para que esse 

estudante desenvolva suas habilidades de maneira mais proveitosa. 

 

O modelo de enriquecimento contribui de forma relevante na educação, instigando o 

desenvolvimento de estratégias de ensino que contribuam para o processo de aprendizagem 

dos estudantes com AH e SD, respeitando, de certa forma, as particularidades de cada 

estudante. 

A Teoria das Inteligências Múltiplas oportuniza a conscientização do professor sobre a 

necessidade de expandir o repertório de técnicas e estratégias empregadas no ambiente escolar 

para além daquelas linguísticas e lógicas, tipicamente inseridas no contexto educacional. Não 

há dúvidas de que a teorização das inteligências múltiplas pode contribuir consideravelmente 

para o desenvolvimento de técnicas inovadoras em alguns ambientes educacionais 

(ARMSTRONG, 2001, p. 73). 

A respeito das inteligências múltiplas pode se perceber que os graduandos fazem 

inferências de forma subjetiva a elas apresentando-as como maneiras diferentes de aprender, o 

Participante Três, Quatro e Sete comentam sobre as formas diferentes de aprender, o 

Participante Cinco comenta sobre a necessidade de se identificar as áreas de maior facilidade 

dos estudantes e o Participante Seis comenta sobre a facilidade em se aprender determinados 

conteúdos: 

P 3- No meu entendimento, o processo de aprendizagem ocorre de forma diferente 
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entre os estudantes, depende de como cada um processa as informações e às 

compreende. Apesar disso, penso que o processo de aprendizagem ocorre quando os 

estudantes compreendem determinado assunto, de forma com que consigam refletir 

e aplicar em coisas que acontecem em seu cotidiando. 

 

P 4- A aprendizagem pode ser mt subjetivo, já que cada pessoa aprende de um jeito 

diferente então é importante usar métodos variados para que tenha mais chances de 

um aprendizado de sucesso. 

 

P 5- Identificando em que áreas o estudante tem mais e menos facilidade, para então 

poder compreender como o estudante e trazer o conteúdo de tal forma que ele 

consiga aprender com "facilidade". 

 

P 6- para determinados estudantes o processo de aprendizagem é mais tranquilo, tem 

mais facilidade no aprendizado de determinado conteúdo, para outros pode ser mais 

lento o processo. 

 

P 7- cada estudante apreende de uma forma, sendo ouvindo, escrevendo ou lendo. 

assim sempre tem que levar diferentes conteúdos para a sala de aula para impactar 

todos os estudantes. 

 

Diante do exposto, fica evidente a importância da formação de professores para a 

educação inclusiva, com foco na inclusão dos estudantes com AH e SD. Muitos professores 

da educação regular de ensino não distinguem em suas práticas inclusivas ações para 

suplementar o ensino, pois, em muitos casos, desconhecem que estes estudantes possuem 

necessidades educacionais especiais e, por sua vez, os mesmos não são atendidos pelos 

processos de inclusão. 

Com o curso sobre Educação Especial com foco nas AH e SD, foi possível 

complementar a formação inicial dos graduandos dando lhes condição para fazerem o 

reconhecimento de indicativos dos estudantes com AH E SD contribuindo para a distinção de 

práticas inclusivas em prol dos estudantes com altas habilidades como afirmam os 

Participantes 2, 4, 6 e 10 (P2; P4; P6 e P10): 

P 2- Podem e devem ser abordados de forma diferenciada do que seria para a 

maioria dos estudantes da classe, é importante pensar que para os alta habilidades 

alguns conteúdos não podem ser repetidos muitas vezes pois para eles isso se torna 

uma coisa chata e cansativa, desta forma é recomendado estudar metodologias que 

prendam a atenção do estudante e não os deixem cansados, por exemplo utilizando 

algo que eles gostam de fazer, por exemplo um estudante que gosta de fazer 

desenhos, poderia pedir para que ele fizesse uma história em quadrinhos da matéria. 

 

P 4- Os estudantes são diferentes, portanto, também apresentam formas diferentes de 

aprendizado, alguns com leitura, outros com atividades praticas, outros com aula 

expositiva, porém, há uma maior facilidade de aprendizagem quando os assuntos são 

colocados em prática e o estudante realiza um aprendizado mais ativo. 

 

P 6- Os conteúdos podem ser abordados de forma mais avançada e criativa. Também 

podem ser abordados trazando envolvendo atividades de interesse desses estudantes, 

como música, artes, entre outros. 

 



63  

P 10- Os conteúdos devem ser abordados de maneira diferenciada levando em 

consideração as áreas de interesse do estudante. 

 

 

Conforme evidenciado nos relatos, o trabalho de formação por meio do curso de 

extensão, propiciou resultados positivos, onde o objetivo de integrar os estudantes com AH e 

SD público alvo da Educação Especial, nas práticas de inclusão e dar condições de 

aprendizagem a partir das quais as suas potencialidades poderão ser desenvolvidas, foi 

atingido e apresentado nesta categoria que abrange a pluralidade encontrada em sala de aula. 

 

5.3. Necessidades Especiais do AH e SD 

 

O estudante com AH e SD faz parte da Educação Especial e deve participar dos 

processos inclusivos, recebendo atendimento especializado. O tema “Altas Habilidades e 

Superdotação” ainda carrega muitos mitos e é pouco explorado, dando certa invisibilidade ao 

alunado com alto potencial, tanto nas áreas de estudo como no atendimento a esses 

educandos.  

Por meio da reflexão sobre as necessidades do estudante com AH e SD, os relatos 

levam a crer que o tema ainda precisa ser estudado, evidenciado no comentário do 

Participante Dois (P2) se percebe a carência de argumentos a favor da inclusão desses 

estudantes: 

P 2- Acredito que normalmente. estudantes com altas habilidades geralmente têm 

mais facilidade em assimilar conteúdos e relacionar com a vida cotidiana. estudantes 

que precisam de mais atenção são estudantes que têm dificuldade de assimilação de 

conteúdo, o contrário de estudantes com altas habilidades. porém, é dever do 

professor observar o nível de aprendizado de cada estudante na sua turma, assim 

como as dificuldade individuais de cada um. 

 

Quando os graduandos foram questionados se tinham conhecimento sobre as AH e 

SD, cabe relatar que os quinze participantes, de uma forma ou de outra manifestaram a 

carência de conhecimento sobre o assunto: 

 

P 1- NÂO, até então eu NÂO tinha a percepção de que estudantes com altas 

habilidades/superdotação se encaixariam na Educação Especial, talvez por associar 

essa característica com uma FACILIDADE de aprendizado e que NÂO necessitaria 

de grandes intervenções. 

 

P 2- Conhecimento bem básico, sobre cuidados que requerem mais ATENÇÃO do 

docente sobre o estudante e sempre manter a inclusão deset estudante no ambiente 

escolar. 

 

P 3- NÂO, acredito que sejam estudantes que tenham habilidades superiores que os 
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demais e uma sala de aula. 

 

P 4- NÂO, pois NÂO conhecia esse termo "altas habilidades" até o momento e NÂO 

sei do que se trata. 

 

P 5- NÂO tenho muito conhecimento, somente alguns que surgem através de 

comentários sociedade. 

 

P 6- NÂO, pois NÂO foi ensinado na faculdade e NÂO tive experiência durante o 

estágio. 

 

P 7- Sei do que se trata mas NÂO possuo conhecimento suficiente para descrever 

sobre. 

 

P 8- Apenas conhecimento básico, através de algumas aulas da faculdade. 

 

P 9- NÂO. Nunca tive contato por enquanto. 

 

P 10- Nunca tive essa experiência. 

 

P 11- NÂO tenho conhecimento. 

 

P 12- NÂO tenho. 

 

P 13- Não apresento conhecimentos sobre este assunto, pois durante a faculdade não 

a uma formação especifica para Educação Especial. Sinto muito falta disso. 

 

P 14- Não, até o momento não tive contato com formas de abordagem para 

Educação Especial como um todo. 

 

P 15- Não, não conheço essas formas de abordagens porque nunca estudei sobre. 

 

Percebe-se assim, que apesar de se tratar de um tema de grande importância, 

legalmente amparado e de que as pessoas com altas habilidades sempre estiveram presentes 

na sociedade ainda existe a falta de abordagem sobre o tema e estudantes com essa condição 

permanecem na invisibilidade. Frigotto (2009) discute a necessidade da reorganização dos 

cursos de formação seja pensado num contexto de transformação de todo o sistema escolar, 

para que tais cursos não tenham que se converter, simplesmente em um espaço de 

compensação de déficit deixados por uma diferente educação, com isso uma análise sobre a 

situação atual da formação de professores aponta para uma lacuna na base teórica e prática 

mais complexa e prevê que, para atuar na educação, o professor deve ter como base da sua 

formação inicial e continuada, conhecimentos gerais para o exercício da docência além dos 

conhecimentos específicos da área. 

FREITAS; PÉREZ (2012), também relatam que somente a formação inicial do 

professor é insuficiente para o favorecimento das características dos estudantes com AH e SD, 

como as inteligências individuais e a criatividade, pois, além da atuação docente em sala de 

aula, existem outros fatores que devem ser considerados, como o currículo adaptado e flexível 
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que conduzirá a práticas pedagógicas realmente heterogêneas, isto nos faz refletir sobre a 

formação continuada e cursos extracurriculares para os cursos de graduação onde a própria 

ementa do curso não contemple de forma específica sobre o tema das AH e SD.  

Frente a essa necessidade da busca por caminhos que auxiliem a construir mecanismos 

para preencher essas lacunas, o curso sobre Educação Especial com foco nas AH e SD, 

proporcionou conhecimentos pertinentes aos graduandos do curso de Ciências Biológicas 

sobre as condições de aprendizagem desse grupo de estudantes, como também estratégias que 

norteiam o campo de trabalho docente como descreve o Participante Um (P1): 

P 1- Pela variedade de conteúdos que há dentro das Ciências e biologias, as mais 

amplas atividades podem ser desenvolvidas e trabalhadas, o foco seria na 

atratividade gerada para que melhor trabalhasse o desenvolvimento do estudante, 

conteúdos como fisiologia e anatomia humana, museus na área medicinal são 

perfeitos, ou então atividades que requerem pesquisas em livros na biblioteca, ou a 

utilização de materiais e sites na internet para a demonstração das diferentes partes, 

isso é apenas um exemplo, há ambientes tanto virtuais quanto físicos que tornam a 

sala de aula algo diferente, exposições principalmente, tornam o conhecimento algo 

muito mais dinâmico e aflora a curiosidade e atenção do estudante. Atividades para 

enriquecimento como jogos das biológicas, desafios lógicos, atividades a serem 

planejadas e executadas como cartilhas, cartazes, maquetes e etc, sobre os mais 

diferentes temas tornam esse desenvolvimento criativo muito mais aflorado, e com 

isso não torna a aula desinteressante ou seguindo um padrão. 

 

Torna-se uma tarefa para os professores, enquanto educadores, conhecer os pontos 

fortes e os interesses do estudante, suas necessidades cognitivas, sociais e afetivas peculiares, 

a fim de dar-lhes oportunidades (VIRGOLIM, 2007). 

Nesse sentido é importante que a formação inicial dos profissionais da educação 

contemple os temas voltados para a educação inclusiva e que abranja todos os estudantes 

público-alvo da Educação Especial inclusive os AH e SD. 

A Lei de Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Ciências 

Biológicas embasa como conteúdos específicos: 

A modalidade Licenciatura deverá contemplar, além dos conteúdos próprios das 

Ciências Biológicas, conteúdos nas áreas de Química, Física e da Saúde, para 

atender ao ensino fundamental e médio. A formação pedagógica, além de suas 

especificidades, deverá contemplar uma visão geral da educação e dos processos 

formativos dos educandos. Deverá também enfatizar a instrumentação para o ensino 

de Ciências no nível fundamental e para o ensino da Biologia, no nível médio 

(MEC/SEESP, 2001, p. 6). 

 

É igualmente importante mencionar que neste mesmo documento também consta que: 

 
Para a licenciatura em Ciências Biológicas serão incluídos, no conjunto dos 

conteúdos profissionais, os conteúdos da Educação Básica, consideradas as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de professores em nível superior, 

bem como as Diretrizes Nacionais para a Educação Básica e para o Ensino Médio 
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(MEC/SEESP, 2001, p. 6).  

 

Apesar de compreender um amplo leque de conhecimento, o currículo do curso de 

Ciências Biológicas ainda concentra alguns questionamentos e ajustes a serem realizados, nas 

dimensões pedagógicas e epistemológicas com a perspectiva da Educação Especial com foco 

nas AH e SD, não devem faltar, já que são elas que fornecerão subsídios iniciais para uma boa 

prática docente.  

A implementação do curso de extensão contribuiu para a complementação como se 

pode notar nos discursos dos Participantes Três e Quatro (P3 e P4): 

P 3- Após assistir as aulas do curso, considero que tenho um conhecimento 

adequado sobre estudantes com altas habilidades, de forma que agora poderia 

realmente auxiliar um estudante com essa condição a melhorar seu processo de 

aprendizagem. 

 

P 4- Não sabia, porém depois da oficina aprendi varias coisas, como identificar uma 

criança dentro de uma sala de aula, as diferentes áreas que os estudantes podem ter 

habilidade, as diferentes estratégias podem ser desenvolvida. 

 

Assim sendo os graduandos puderam reconhecer as características e particularidades 

dos superdotados como pessoas com as capacidades e habilidades essenciais da inteligência 

que se destaca. Como destacado nos relatos dos Participantes Seis e Sete (P6 e P7) o aspecto 

da motivação também foi incorporado à aprendizagem como sendo um intenso envolvimento 

no trabalho e um grande prazer em sua realização. Os atributos de personalidade, como a 

persistência, a autoconfiança e coragem para correr riscos, são considerados essenciais para 

um bom desempenho em uma área específica de atuação. 

P 6- O processo de aprendizagem ocorre de forma mais rápida em estudantes com 

altas habilidades naquela área, o professor deve ter abordagens diferenciadas para 

cada situação de sala de aula, propondo novas atividades sempre.Esse processo 

ocorre mais facilmente quando o estudante desenvolve atividades das suas áreas de 

interesse, quando ele tem prazos suficientes pra fazer essas atividades da melhor 

forma possível e quando ele é incentivado. 

 

P 7- A aprendizagem do estudante, ele mesmo costuma ter um interesse grande por 

uma das disciplinas que acaba negligenciando as demais, uma facilidade ao 

expressar. Pela sua motivação, persistência e autoconfiança em realizar 

determinadas atividades que desafia seus conhecimentos que já possui.  

 

 

Para Renzulli e Reis (1997) a concepção dos três anéis, mostra um conjunto bem 

definido de três grupos de características entrelaçadas que marcam o perfil das pessoas com, 

AH e SD, em particular, a superdotação é o resultado da interação desses três aspectos de 

comportamento e nesse sentido Renzulli apresenta além dos três fatores envolvidos na teoria 



67  

dos três anéis, é importante destacar a rede social – ambiente e os fatores de personalidade do 

estudante. Nesse mesmo sentido se apresenta a fala do Participante Seis (P6): 

P 6- Superdotados e Altas Habilidades se refere aquele estudante que tem maior 

capacidade em uma ou mais áreas que se tornam de seu interesse, sendo criativos. 

Gênio seria aquele que leva as pessoas a pensarem em algo de forma diferente, 

deixando seus pensamentos que permanecem por muito tempo, como o Enstein. 

 

 A contribuição de Renzulli (2004) é importante ao passo que para que se reconheça 

em sala de aula um estudante com AH e SD primeiramente precisamos entender as 

características peculiares destes estudantes. Nesse sentido ganha destaque os fatores 

ambientais como influenciadores no desenvolvimento do potencial do AH e SD que podem 

ser de origem socioeconômica; a personalidade dos pais; o nível de educação dos pais; os 

estímulos recebidos na infância; os interesses; a posição na família; a educação formal; a 

disponibilidade de modelos; as doenças físicas/bem-estar. Os fatores de personalidade 

também devem ser citados: Percepção de si mesmo/ auto eficácia; Coragem; Caráter Intuição; 

Charme ou carisma; Fortaleza do ego; Senso de destino; Atração pessoal. Características que 

são apresentadas nos relatos dos Participantes Quatro e Nove (P4 e P9): 

P 4- Entendo que são termos relacionados, mas que nem sempre significam a mesma 

coisa, nem sempre o estudante com altas habilidades é um gênio, assim como nem 

sempre o estudante talentoso ou com alto desempenho possui altas habilidades. É 

importante saber diferenciar, identificar e orientar da melhor forma possível para 

que os estudantes possam participar do processo de ensino-aprendizagem 

adequadamente. 

 

P 9- São estudantes que possuem um racicionio rápido, perfeccionistas, 

contestadores, sensíveis aos temas mais abordados.  

 

 

Como se pode perceber o tema AH e SD traz consigo uma série de particularidades e 

as características que indicam que o estudante é superdotado necessitam se tornarem visíveis 

aos olhos dos professores para que atue como mediador da aprendizagem oferecendo um 

ensino de propriedade aos estudantes que possuem características de habilidades acima da 

média, um grande envolvimento com as áreas do conhecimento por qual se interessam, a 

escola necessita reorganizar o seu modo metodológico, com recursos pedagógicos e currículos 

que contemplem as diferenças e principalmente preparem os profissionais para atuar com esse 

alunado. Segundo Guimarães e Ourofino (2007, p. 43) é possível observar alguns 

comportamentos nas pessoas com AH e SD, que estarão mais presentes em determinados 

sujeitos do que outros e complementam que em decorrência da área de interesse alguns destes 

comportamentos sofrem variação: 
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Apesar de várias características comuns encontradas entre indivíduos superdotados, 

o mais surpreendente, nesta população, é a contínua variação que ela exibe em 

termos de habilidades e competências e os vários níveis e magnitudes que 

manifestam suas ações e conhecimentos (GUIMARÃES e OUROFINO, 2007, p. 

43). 

 

Dessa forma os conhecimentos desses comportamentos se fazem necessários para a 

identificação do sujeito com AH e SD, com o objetivo de incentivar essas habilidades 

colaborando com a evolução e estimulando o desenvolvimento sócio emocional dos 

estudantes, após o curso pode-se notar por meio da explanação dos participantes que o 

conhecimento sobre esses comportamentos e as metodologias aplicáveis se fazem presentes 

nos relatos como exemplo do Participante 10 (P10): 

P 10- Para tornar o conteúdo mais atrativo para esses estudantes, e para que eles 

desenvolvam melhor suas habilidades seria interessante visitas a locais diferentes 

como museus de química, de fóssil, de animais empalhados, anatomia humana. 

Também visitação a biblioteca, para que possam fazer pesquisas em livros sobre os 

assuntos da aula. Além de atividades de enriquecimento curricular como jogos e 

atividades lúdicas sobre os diversos temas dentro da biologia. Atividades manuais 

que estimule a criatividade do estudante. Sempre buscando inovar, não deixando 

repetitivo e muito “padrão” para que gere interesse a esses estudantes também. 

 

Segundo Freitas, Romanowski e Costa (2012), o professor deve deixar de ser mero 

executor de currículos e programas predeterminados, levando em conta o nível dos 

estudantes, desenvolvendo atividades mais adequadas ao desenvolvimento das capacidades 

onde para isso se faz necessário ter entendimento das características individuais dos 

estudantes com AH e SD, das diferentes formas de manifestação identificando as 

preferencias, facilidades e limitações, como citadas pelos Participantes 8 e 12 (P8 e P12): 

P 8- De forma extracurricular, como por exemplo, apresentação artística, artesanato, 

Feira de Ciências, atividades comunitárias. Ou de forma intracurricular, que são 

estratégias propostas pelo docente no período da aula ou fora dela, como por 

exemplo tarefas adicionais, projetos, individuais, monitoria e mentorias. 

 

P 12- É importante sempre explorar essa habilidade, aplicando mais atividades e de 

diferentes resolução, para que não acabe se tornando para o estudante algo 

entediante, atividade que sejam mais investigativas que despertem mais interesse 

deste estudante. 

 

Esta categoria apresentou o crescimento em relação aos argumentos iniciais, onde 

foram encontrados nos relatos do primeiro questionamento muitas referências ao 

desconhecimento sobre o tema AH e SD e a falta de abordagem no curso de formação inicial, 

carência esta que foi atenuada por meio do curso de extensão onde foram trabalhados alguns 

dos aspectos mais relevantes sobre o tema. 
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6. AVALIAÇÃO DO CURSO 

 

Os módulos do curso foram avaliados com base nos fóruns de discussão, nos 

comentários realizados pelos acadêmicos durante as aulas síncronas e nos questionários pré e 

pós implementação. A avaliação se deu de modo formativo, concomitante ao decorrer do 

curso durante todo o processo de pesquisa conforme transcorriam as atividades, também eram 

avaliadas. 

O primeiro questionário elaborado na ferramenta do Google Forms foi disponibilizado 

aos cursistas com o intuito de analisar o quanto os Participantes sabiam sobre a temática do 

curso. Em forma de avaliação diagnóstica o questionamento é utilizado no início de um curso, 

período letivo ou unidade de ensino, com a intenção de constatar se os estudantes apresentam 

ou não o domínio dos pré-requisitos necessários, ou ainda identificar problemas de 

aprendizagem e suas possíveis causas (HAYDT, 1988). 

Com um olhar formativo os comentários durante as aulas síncronas permitiram que os 

Participantes relatassem sobre o quanto cada módulo contribuiu na sua construção do 

conhecimento, permitindo expressarem sua opinião sobre as possibilidades de aprimoramento 

dos módulos com a inclusão de algum assunto ou sugestão de algum material que ficou 

pendente. Os momentos de discussão foram distribuídos durante a explanação dos temas e 

permitiram aos Participantes a troca de ideias com a pesquisadora e com os outros 

Participantes. Segundo Hadji (2001), a avaliação formativa é aquela que se situa no centro da 

ação de formação. É a avaliação que proporciona o levantamento de informações úteis à 

regulamentação do processo ensino – aprendizagem, contribuindo para a confirmação da 

atividade de ensino. 

O questionário final foi respondido por doze graduandos, avaliou as contribuições do 

curso para a formação dos professores e a indicação dos principais pontos positivos e 

negativos do mesmo. 

Com o foco em reconhecer e investigar o processo, a evolução do integrante da 

pesquisa, a avaliação confirma a construção do conhecimento, tornando possível analisar suas 

concepções sobre AH e SD anteriormente e posteriormente ao curso ofertado como também o 

próprio curso em si, sua organização e metodologias aplicadas. Organizar um curso de 

maneira eficiente é uma ação que passa por várias etapas e processos. Assim sendo, as 
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perguntas para avaliar um curso são usadas para obter feedback. Elas ajudam a medir os 

níveis de satisfação dos Participantes e obter algumas ideias sobre como melhorar. 

Como mostra a figura 17, com relação à organização do curso 58,3% Participantes se 

demonstraram muito satisfeitos e 41,7% satisfeitos. Pode-se considerar que a organização do 

curso foi muito satisfatória para os Participantes. 

Figura 2: Organização do curso Educação Especial com foco nas Altas Habilidades e Superdotação  

 
                                            Fonte: Autora (2021). 

 

Um dos pontos mais importantes a avaliar é a eficácia do programa de treinamento. As 

perguntas diretas ou perguntas abertas são úteis para coletar dados de retorno sobre como o 

programa ajudou o Participante a fornecer uma medida precisa dos níveis de satisfação. 

A figura18 representa quanto ao conhecimento do assunto pelo instrutor 91,7% 

Participantes se demonstraram muito satisfeitos e 8,3% satisfeitos. É admitido considerar que 

o nível de conhecimento apresentado pelo instrutor se mostrou muito satisfatório para os 

Participantes. 

Figura 3: Conhecimento do assunto pelo instrutor do curso Educação Especial com foco nas  

               Altas Habilidades e Superdotação  

 
                                         Fonte: Autora (2021). 

Os métodos de ensino são importantes para definir a eficácia do curso. Portanto, 

compreender o retorno dos Participantes sobre os métodos utilizados para ensinar e sua 
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eficácia é um ponto crucial a ser considerado para avaliar um curso e se as necessidades dos 

Participantes estão sendo atendidas. 

Sobre o grau de satisfação com o material utilizado durante o curso 75% Participantes 

se demonstraram muito satisfeitos, 16,7% satisfeitos e 8,3% são neutros sobre essa questão. 

Considera-se que o nível de satisfação é favorável em relação ao material utilzado. Como 

demosntrado na figura 19. 

Figura 4: Grau de satisfação com o material utilizado durante o curso Educação Especial com  

                 foco nas Altas Habilidades e Superdotação  

 
                                       Fonte: Autora (2021). 

 

Sobre o grau de dificuldade do curso, numa escala de um a cinco, 33,3% dos 

Participantes consideraram a escala dois como grau dificuldade; 25% a escala de três; 25% a 

escala de quatro; 8,3% a escala de cinco e 8,3% a escala de um. Pode-se inferir que a 

dificuldade do curso foi percebida em várias intensidades pelos Participantes, mas que a 

grande maioria representou como um curso que não apresentou dificuldade na exposição de 

suas informações como representada na figura 20. 

Figura 5: Escala de 1 a 5, quão difícil foi o curso Educação Especial com foco nas Altas  

                Habilidades e Superdotação  

 
                                    Fonte: Autora (2021). 

 

Com relação ao tempo de treinamento ser suficiente, 83,3% considerou que sim; 8,4% 

consideraram que não e 8,3% preferiram não dizer. Pode-se inferir que o tempo estipulado 
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para o curso estava dentro das espectativas dos Participantes. Figura 21. 

Figura 6: Tempo suficiente de duração do curso Educação Especial com foco nas Altas  

                 Habilidades e Superdotação  

 
                                     Fonte: Autora (2021). 

 

Por meio de questões abertas, foi solicitado aos Participantes três coisas que mais lhes 

benificiaram no curso, os relatos tem em comum os temas abordados pelo curso, como 

exemplo, as características e formas de identificação também foi abordado nas respostas 

questões referente à metodologia e práticas de como se trabalhar com o estudante que 

apresenta AH e SD como exemplo os relatos dos Participantes Quatro e Oito (P4 e P8): 

P 4- A identificação, as estratégias e as áreas que estudante pode desenvolver as 

altas habilidades. 

P 8- Conhecimento sobre a aréa, uma abordagem adequada ao estudante, e a 

diferenciação do publico/estudantes que se encaixam neste tema. 

 

Foram solicitadas aos Participantes três coisas consideradas desnecessárias no 

programa de treinamento, os relatos têm em comum a ausencia de algo considerado 

desnecessário e somente dois Participantes: Oito e 12 (P8 e P12) relataram suas opiniões 

sobre o tempo de duração e a grande quantidade de informação na mesma aula: 

P 8- Uma maior abordagem sobre a teoria, uma carga horário insuficiente. 

 

P 12- Apenas uma: muitos slides na mesma aula, acho que poderia diminuir os 

textos de cada slide. 

 

Também foram solicitadas aos Participantes sujestões ou comentários para ajudar a 

melhorar o curso onde a satisfação foi expressa em forma de agradecimento e elogios pelos 

Participantes P2, P4, P8: 

P 2- Achei ótimo o curso. 

 

P 4- Só tenho que parabeniza-la pela contribuição a minha carreira profissional. 

 

P 8- O curso foi muito legal, mas seria interessante passar algum vídeo fazendo um 

resumo do que foi visto no dia, isso ajudaria na fixação do conteúdo. 

 

83,3% 

8,3% 

8,3% 

Sim

Não

Prefiro não dizer



73  

Os Participantes P3, P5, P6, P7, P9, P10 e P12 acrescentaram sugerindo oficinas, 

formato presencial, estudos de caso, textos mais diretos, distribuir o curso em mais dias por 

semana: 

P 3- Talvez mais oficinas com estudos de caso durante o curso. 

 

P 5- O curso é bom, porem a forma remota, assim para todas as aulas, se torna mais 

cansativa. 

 

P 6- alguma atividade de estudo de caso, para os Participantes identificarem se o 

estudante tem ou nao altas habilidades. 

 

P 7- Duração maior do curso, acredito que tenha diversos pontos a serem abordados. 

 

P 9- Para relembrar algumas questões tive que reler os slides, não tive tempo de 

rever todas as aulas online devido ao meu trabalho (dou aula manhã alguns dias 

atarde e anoite) e ai se torna limitado algumas ações universitárias, então senti a falta 

de alguns textos mais diretos, pois me perdi muito nos slides. 

 

P 10- Talvez dividir em mais aulas, para não ficar tão "massante" vários pontos em 

uma aula só. 

 

P 12- Algo que dificultou um pouco para mim é a abordagem de bastante conteúdo 

rapidamente, as vezes era muito conteúdo de uma vez só e ficava mais denso do que 

esclarecedor. Gostaria também de entender um pouco melhor exemplos de 

atividades que poderiam ser feitas para atender um altas habilidades. 

 

Também foi questionado se o curso fosse presencial o graduando teria vontade em 

participar e as respostas foram unânimes quanto à participação e os Participantes Um e Dois 

(P1 e P2) registraram as expectativas de um curso presencial ser melhor do que um curso on-

line, onde a atratividade seria maior: 

P 1- Sim, pois acredito que a participação durante o curso seria maior do que online. 

 

P 2- Sim, a interação e a aprendizagem presencial são melhores. 

 

Por meio de todos os relatos em relação à avaliação, conclui-se que o curso sobre a 

Educação Especial com foco nas AH e SD, promoveu mudanças e contribuiu de forma 

satisfatória com a construção do conhecimento no que se refere ao tema abordado. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do contexto de estudantes com Altas Habilidades e Superdotação (AH e SD) a 

formação inicial dos professores é de suma importância para o cumprimento dos direitos dos 

estudantes com essa condição.  

Este estudo descreveu sobre os conceitos que permeiam esta situação, visando 

demostrar a importância da inclusão escolar de estudantes com AH e SD e o seu 

reconhecimento pelos professores do ensino regular. 

Buscou-se com este trabalho pensar a respeito do papel do professor na conjuntura da 

educação inclusiva com foco nas AH e SD, em especial na formação inicial do professor de 

Ciências e Biologia, sobretudo quanto ao seu preparo para lidar com educandos com 

necessidades específicas de aprendizagem.  

O breve estudo bibliográfico sobre a educação inclusiva na formação dos professores, 

sobretudo os licenciados em Ciências Biológicas, proporciona um melhor entendimento das 

necessidades de ações no campo da formação para se atender na diversidade onde incluir é 

muito mais que receber um estudante com necessidades especiais em sala de aula, é também 

fazer adaptações curriculares que tornem possível o desenvolvimento desses estudantes dentro 

das suas particularidades. 

Por meio da análise dos dados fica tangível de que se a informação chegar até os 

graduandos ela será absorvida e aproveitada, situação esta que foi verificada nos discursos 

posteriores feitos pelos graduandos após a implementação do curso sobre a Educação Especial 

com foco nas AH e SD. 

Torna-se necessário, portanto, desenvolver atitudes na busca de equidade, dinamismo, 

parceria e compromisso com a qualidade social da educação em todos os níveis e modalidades 

de ensino a que todo ser humano tem direito.  

Esta dissertação, também possibilitou o acesso à informação de que as disciplinas das 

matrizes curriculares do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UNICENTRO que 

tratam da educação inclusiva, apenas três disciplinas abordam a temática: Noções básicas da 

Língua Brasileira de Sinais, constante do Núcleo Livre do curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas; Estágio Supervisionado e Psicologia da educação. Assim, compreende-se que a 

formação inicial ainda necessita de práticas para abranger, efetivamente, a proposta de 

educação inclusiva na formação dos futuros professores principalmente quando se analisa 
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com um olhar voltado para as pessoas com AH e SD, tema carregado de suposições 

empíricas. 

A Educação Especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis e 

etapas, dessa forma deveria ser contemplada de maneira mais abrangente dentro da formação 

inicial dos professores. Essa possibilidade se mostra legítima, pois estaria aplicando a 

legislação vigente sobre a inclusão. 

Outro ponto a ser considerado é a aplicação dos projetos de extensão que de certa 

forma suprem as lacunas do curriculo da formação inicial, por meio destre trabalho se pode 

perceber de maneira prática o quanto foi substancial e positivo para a formação dos futuros 

professores o curso de extensão sobre a Educação Especial com foco nas AH e SD. 

Portanto foi alcançada a pretensão de demonstrar que o professor de Ciências e 

Biologia, assim como também os demais profissionais que lidam com os estudantes com 

necessidades especiais principalmente aqueles que possuem AH e SD, necessitam receber 

preparo consistente e mais diversificado para tal atuação.  

É necessário buscar modos de proporcionar, aos estudantes, possibilidades para que se 

desenvolvam em seu próprio ritmo, aproveitando ao máximo suas potencialidades e 

competências, para que sejam estimulados a construir novos conhecimentos, ao mesmo tempo 

em que convive com parceiros da mesma faixa etária, no contexto regular da sala de aula. 

Lembrando que o desempenho superior pode estar mais relacionado à vida familiar, aos traços 

de personalidade e ao engajamento em atividades de seu interesse, do que simplesmente nas 

habilidades cognitivas superiores. 

Apesar das conclusões relatadas até o momento, é importante ressaltar que esta 

pesquisa sobre a Formação inicial de professores no curso de licenciatura ciências biológicas 

com foco nas altas habilidades e superdotação: reflexões sobre a prática pedagogia e 

experiências inclusivas, não se encerra por aqui. Levando em conta de que, todo ano a 

demanda de graduandos sofre alterações, muitas das questões discutidas podem ser testadas 

novamente e como desdobramento outros enfoques como, por exemplo, na área 

comportamental, na área de divulgação, podem ocorrer como complementação deste trabalho. 
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9. ANEXOS 

ANEXO 1 

Quadro 5: Questionário 1 
Como perguntamos O que queremos saber 

1- Como os conteúdos da disciplina de 

Ciências/Biologia podem ser abordados considerando 

a presença de alunos Altas Habilidades e 

Superdotação no contexto da rotina escolar? 

Explique. 

Observar se o entrevistado faz distinção entre as 

atividades que devem ser desenvolvidas para o 

aluno com AH e SD e os demais alunos de sala de 

aula, como se da a percepção sobre a inclusão. 

2-Qual a sua percepção sobre como ocorre o processo 

de aprendizagem dos alunos? Justifique sua resposta. 

Verificar se o graduando reconhece às diferenças de 

aprendizado que ocorrem entre os educandos, 

segundo as multiplas inteligencias. 

3-Você tem conhecimentos sobre a Educação 

Especial? Quais são os alunos atendidos? 

Perceber se há conhecimento sobre a Educação 

Especial? 

4-Você tem conhecimentos sobre a Educação 

Especial a respeito das Altas Habilidades e 

Superdotação? Justifique sua resposta. 

Perceber se há conhecimento sobre a Educação 

Especial com foco nas Altas Habilidades e 

Superdotação. 

5-Você tem conhecimentos sobre formas de 

abordagens com os alunos da Educação Especial a 

respeito das Altas Habilidades e Superdotação? 

Justifique sua resposta. 

Verificar se o graduando reconhece às diferenças de 

aprendizado que ocorrem com os educandos com 

Altas Habilidades e Superdotação. 

6-Quando te perguntam sobre alunos com Altas 

Habilidades e Superdotação, considera um tema 

difícil, ou tem alguma experiência no assunto? 

Justifique sua resposta. 

Reconhecer qual é o nível de informação e 

experiência que o graduando possui a respeito do 

tema Altas Habilidades e Superdotação. 

7-Como os conteúdos da disciplina de 

Ciências/Biologia podem ser abordados? Explique.   

Quais as formas de abordagem que o graduando 

tem conhecimento. 

8- O que você entende sobre os termos utilizados: 

Superdotado, Gênio, Aluno Talentoso, Aluno com 

Alto Desempenho, Altas Habilidades? 

Verificar se o graduando possui conhecimento 

sobre os termos utilizados para se referir ao aluno 

com altas habilidades e superdotação, ou se ele faz 

distinção devido a nomenclatura. 

 Fonte: A autora (2020). 
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ANEXO 2 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE – UNICENTRO 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO – PROPESP 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA – COMEP 

MODELO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

                      

Prezado (a) Colaborador (a),  

 

      Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa Práticas inclusivas em Ciências 

Biológicas: formação inicial com foco nas Altas Habilidades/Superdotação. 

 

Sob a responsabilidade de Dulceni Terezinha Avila Brunetti que irá investigar sobre como 

contribuir para a formação inicial de professores do curso de Ciências Biológicas no tocante 

as temáticas Altas Habilidades/Superdotação, por meio da intervenção de um curso no 

formato on-line que possa agregar na formação dos futuros professores. 

O tema inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais é normalmente 

atrelado a alguma deficiência e corriqueiramente entre os professores, os alunos com Altas 

Habilidades/Superdotação não são vistos como público da Educação Especial. Para mudar 

essa realidade este projeto propõe que os conhecimentos sobre o assunto sejam inseridos 

desde a formação inicial, 

Considerando esta problemática, pretendemos verificar a concepção sobre Educação 

Especial, faremos observações quanto ao interesse, expectativas e angústias quanto à inclusão 

do aluno com Altas Habilidades/Superdotação buscando o enfrentamento de alguns 

obstáculos a serem superados na assimilação dos conceitos que envolvem a Educação 

Especial e para o desenvolvimento do potencial dos alunos com Altas 

Habilidades/Superdotação por meio de metodologias ativas. 

 

 O presente projeto de pesquisa foi aprovado pelo COMEP/UNICENTRO. 

 

DADOS DO PARECER DE APROVAÇÃO 

Emitido Pelo Comitê de Ética em Pesquisa, COMEP-UNICENTRO 

Número do parecer: (inserir após aprovação do projeto pelo COMEP, para entregar ao 

Participante) 

Data da relatoria:___/____/201___ 

      

 

 

1. PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA:  

Ao participar desta pesquisa responderá uma entrevista que norteia a educação em 

relação à disciplina de Ciências e de Biologia, bem como algumas questões referentes 

à Educação Especial com foco nas Altas Habilidades/Superdotação; Posteriormente 

será convidado a participar de um curso no formato on-line pela plataforma Moodle, 

que será dividido em quatro módulos sobre o tema Altas Habilidades/Superdotação; A 
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sua participação e interação contribuirá para a construção de um produto educacional 

com metodologias que atendem esse tipo de alunado; Lembramos que a sua 

participação é voluntária, você tem a liberdade de não querer participar, e pode 

desistir, em qualquer momento, mesmo após ter iniciado as entrevistas e o curso sem 

nenhum prejuízo para você.  

 

 

2. RISCOS E DESCONFORTOS:  

O procedimento utilizado, no caso as entrevistas e as informações do curso poderão 

trazer algum desconforto ao relacionarem o seu conhecimento em Educação Especial e 

Altas Habilidades/Superdotação (AH E SD). O tipo de procedimento apresenta um 

risco mínimo de constrangimento que será reduzido pelo pesquisador que buscará 

recursos e maneiras diversas para sanar este problema, deixando claro que não será 

relatado o nome de nenhum Participante em hora alguma, além da importância do 

projeto em suas vidas. Se você precisar de algum tratamento, orientação, 

encaminhamento etc, por se sentir prejudicado por causa da pesquisa, ou sofrer algum 

dano decorrente da mesma, o pesquisador se responsabiliza por prestar assistência 

integral, imediata e gratuita.  

 

3. BENEFÍCIOS:  

Os benefícios esperados com o estudo são no sentido de Conhecer a proposta de 

atendimento educacional especializado para os alunos com Altas 

Habilidades/Superdotação (AH E SD) fundamentados nos princípios filosóficos que 

embasam a educação inclusiva, oportunizando a construção do processo de 

aprendizagem e ampliando o atendimento, com vistas ao pleno desenvolvimento das 

potencialidades desses alunos. 

Os benefícios atingem não somente os graduandos, mas poderá se estender de forma 

indireta a comunidade escolar onde os sujeitos da pesquisa atuarem. Além disso, a 

intervenção remete a um maior entendimento sobre a Educação Especial e seu público 

alvo, podendo esclarecer o tema das AH E SD e de outras condições que a Educação 

Especial abrange. 

 

4. CONFIDENCIALIDADE:  

Todas as informações que o(a) Sr.(a) nos fornecer ou que sejam conseguidas pela 

entrevista serão utilizadas somente para esta pesquisa. Seus(Suas) respostas e dados 

pessoais ficarão em segredo e o                                                                                                                                                                                                                                                                                         

seu nome não aparecerá em lugar nenhum dos(as) (questionários, fitas gravadas, fichas 

de avaliação etc.) nem quando os resultados forem apresentados.  

 

5. ESCLARECIMENTOS:  
Se tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa e/ou dos métodos utilizados na mesma, 

pode procurar a qualquer momento o pesquisador responsável.  

Nome do pesquisador responsável: Dulceni Terezinha Avila Brunetti 

Endereço: Rua Paraná 1035  

Telefone para contato: (42) 999420521 

Horário de atendimento: 8 às 18 h 
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6. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS: Caso o(a) Sr.(a) aceite participar da 

pesquisa, não receberá nenhuma compensação financeira.   

 

7. CONCORDÂNCIA NA PARTICIPAÇÃO: Se o(a) Sr.(a) estiver de acordo em 

participar deverá preencher e assinar o Termo de Consentimento Pós-esclarecido que 

se segue, em duas vias, sendo que uma via ficará com você.    Obs: O Participante de 

pesquisa deverá rubricar todas as folhas do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE – assinando na última página do referido Termo. O pesquisador 

responsável deverá da mesma forma, rubricar todas as folhas do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE – assinando na última página do referido 

Termo. 

================================================================ 

CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 
 

       Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o 

Sr.(a)__________________________, portador(a) da cédula de identidade 

_____________________, declara que, após leitura minuciosa do TCLE, teve oportunidade 

de fazer perguntas, esclarecer dúvidas que foram devidamente explicadas pelos 

pesquisadores, ciente dos serviços e procedimentos aos quais será submetido e, não restando 

quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO em participar voluntariamente desta pesquisa.  

E, por estar de acordo, assina o presente termo. 

 

Guarapuava, _______ de ________________ de _____. 

 

______________________________ 

Assinatura do Participante 

 

 
_______________________________ 

Assinatura do Pesquisador 
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ANEXO 3 

 

Quadro 6: Questionário 2 
Como perguntamos O que queremos saber 

1- Como os conteúdos da disciplina de 

Ciências/Biologia podem ser abordados considerando 

a presença de alunos Altas Habilidades e 

Superdotação no contexto da rotina escolar? 

Explique. 

Observar se o entrevistado faz distinção entre as 

atividades que devem ser desenvolvidas para o 

aluno com AH e SD e os demais alunos de sala de 

aula, como se da a percepção sobre a inclusão. 

2-Qual a sua percepção sobre como ocorre o processo 

de aprendizagem dos alunos? Justifique sua resposta. 

Verificar se o graduando reconhece às diferenças de 

aprendizado que ocorrem entre os educandos. 

3-Você tem conhecimentos sobre a Educação 

Especial? Quais são os alunos atendidos? 

Perceber se há conhecimento específicos sobre a 

Educação Especial? 

4-Você tem conhecimentos sobre a Educação 

Especial a respeito das Altas Habilidades e 

Superdotação? Justifique sua resposta. 

Perceber se há conhecimento sobre a Educação 

Especial com foco nas Altas Habilidades e 

Superdotação. 

5-Você tem conhecimentos sobre formas de 

abordagens com os alunos da Educação Especial a 

respeito das Altas Habilidades e Superdotação? 

Justifique sua resposta. 

Verificar se o graduando reconhece às diferenças de 

aprendizado que ocorrem com os educandos com 

Altas Habilidades e Superdotação. 

6-Quando te perguntam sobre alunos com Altas 

Habilidades e Superdotação, considera um tema 

difícil, ou tem alguma experiência no assunto? 

Justifique sua resposta. 

Reconhecer qual é o nível de informação e 

experiência que o graduando possui a respeito do 

tema Altas Habilidades e Superdotação. 

7-Como os conteúdos da disciplina de 

Ciências/Biologia podem ser abordados? Explique.   

Quais as formas de abordagem que o graduando 

tem conhecimento. 

8- O que você entende sobre os termos utilizados: 

Superdotado, Gênio, Aluno Talentoso, Aluno com 

Alto Desempenho, Altas Habilidades? 

Verificar se o graduando possui conhecimento 

sobre os termos utilizados para se referir ao aluno 

com Altas Habilidades e Superdotação, ou se ele 

faz distinção devido a nomenclatura. 

AVALIAÇÃO DO CURSO 

Por favor, avalie seu nível de satisfação para os seguintes pontos. (Responda com as opções: Muito 

insatisfeito, Insatisfeito, Neutro, Satisfeito, Muito Satisfeito) 

9- Organização do curso Para obter feedback, medir os níveis de satisfação 

dos Participantes e obter algumas ideias sobre como 

melhorar. 

10- Conhecimentos do assunto pelo instrutor Avaliar a eficácia do programa de treinamento 

11-Qual o seu grau de satisfação com o material 

utilizado durante o curso? 

Coletar dados de retorno sobre como o programa 

ajudou o Participante e fornecer uma medida 

precisa dos níveis de satisfação. 

12-Em uma escala de 1 a 5, quão difícil foi o curso? Compreender o retorno dos Participantes sobre os 

métodos utilizados para ensinar e avaliar o curso e 

se as necessidades dos Participantes estão sendo 

atendidas. 

13- Você acha que a duração do curso foi boa o 

suficiente para atender às suas expectativas de 

treinamento? 

Analisar se o tempo foi suficiente 

14- Por favor, indique três coisas que mais lhe 

beneficiaram no curso. 

Verificar se ocorreram mudanças nos relatos em 

comum com os temas abordados pelo curso, como 

exemplo, as características e formas de 

identificação como também referente à metodologia 

e práticas de como se trabalhar com o estudante que 

apresenta AH e SD. 

15- Por favor, indique 3 coisas que você considera Analisar se os relatos têm em comum a presença de 



87  

desnecessárias no programa de treinamento. algo considerado desnecessário nos temas 

abordados pelo curso 

16- Deixe a sua sugestão ou comentário para nos 

ajudar a melhorar o curso? 

Coletar contribuições para a melhora do curso 

17- Qual tem sido a eficácia do ensino à distância 

para você? 

Com carater ilustrativo devido à pandemia, 

questionar com uma abordagem pessoal e 

particular, sobre qual a eficacia do ensino a 

distância: 

18- Se esse curso fosse presencial você gostaria de 

participar? Justifique. 

Verificar as expectativas de um curso presencial 

 

   Fonte: Autora (2021). 

 


