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RESUMO 

 
 

Este trabalho busca conceituar a formação de professores e as altas 
habilidades/superdotação, investigar as políticas públicas para a formação de 
professores e para o atendimento aos alunos com altas habilidades/superdotação, 
analisar os conhecimentos apresentados pelas professoras de um Centro Municipal 
de Educação infantil, localizado na cidade de Cambé – Paraná, sobre altas 
habilidades/superdotação (conceitos, características e identificação de alunos), 
apresentar e investigar o funcionamento do Núcleo de Atividade de Altas 
Habilidades/Superdotação (NAAH/S) da cidade Londrina – Paraná e, por fim, 
relacionar o trabalho realizado no NAAH/S, os conhecimentos das professoras 
entrevistadas e a formação de professores, buscando compreender a importância 
dessa formação para a realização de um atendimento de qualidade aos alunos com 
altas habilidades/superdotação. Com esta pesquisa procura-se responder ao 
seguinte questionamento: A formação dos professores que atuam na rede regular de 
ensino é suficiente para que exerçam um trabalho de qualidade em relação aos 
alunos com altas habilidades/superdotação? Para responder essa problemática foi 
realizada uma pesquisa bibliográfica e uma pesquisa de campo composta por duas 
entrevistas previamente estruturadas, ambas analisadas sob a abordagem 
qualitativa. Os principais resultados obtidos foram: a formação de professores se 
encontra presa à uma política neoliberal, levando à desvalorização e fragmentação 
dessa formação; ainda há um caminho muito longo a se percorrer à respeito de 
políticas públicas sólidas para o atendimento aos alunos com altas 
hablilidades/superdotação; a formação que os professores da rede regular possuem 
não lhes oferece subsídios básicos para realizar um trabalho de qualidade com 
alunos com altas habilidades/superdotação. 
 
Palavras-chave: Formação de professores. Altas habilidades/superdotação. 

Políticas públicas. Núcleo de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

É visível o fato de que o número de estudos e publicações sobre as 

altas habilidades/superdotação é muito pequeno quando comparado a outros tipos 

de necessidades especiais, como as deficiências. Um exemplo disso é o próprio 

acervo de publicações sobre educação especial encontrado na Universidade 

Estadual de Londrina, em que o foco das discussões é o déficit de aprendizagem e 

quase não se encontram produções sobre inteligências superiores. 

Para compreender a formação do professor na temática das altas 

habilidades/superdotação é necessário apreender o conceito de altas 

habilidades/superdotação e de Educação Especial. Na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional de 1996 (lei nº 9394/96), em seu Art. 58, a Educação Especial é 

descrita como uma modalidade da educação escolar, portanto deve ser oferecida 

preferencialmente na rede regular de ensino, ou seja, o aluno só não pode ser 

matriculado no ensino regular caso não haja possibilidade alguma de integração 

neste ambiente, como está explicitado no § 2º desse mesmo artigo.  No parágrafo 

anterior a este (§ 1º) explica-se que “haverá, quando necessário, serviços de apoio 

especializado, na escola regular, para atender as peculiaridades da clientela de 

educação especial” (FLEITH, 2007, p. 32). 

É preciso lembrar que de acordo com a Declaração de Salamanca, 

as necessidades educacionais especiais são ocasionadas por múltiplas condições 

que englobam: 

 

[...] crianças com deficiência e crianças bem dotadas; crianças que vivem 
nas ruas e que trabalham; crianças de populações distantes ou nômades; 
crianças de minorias lingüísticas, étnicas ou culturais e crianças de outros 
grupos ou zonas desfavorecidos ou marginalizados. (BRASIL, 1994, p. 17-
18) 

 

Portanto todos os alunos que apresentam qualquer condição que 

dificulte sua aprendizagem e seu desenvolvimento é um aluno que precisa ser 

atendido de acordo com as especificações da Educação Especial. Fazendo parte da 

Educação Especial, segundo Brandão e Mori (2007, p. 07), estão os alunos com 

deficiência mental, visual, física, surdez, altas habilidades/superdotação e condutas 

típicas. Isso significa que o aluno com altas habilidades/superdotação tem direito ao 
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atendimento especializado, pois possui inúmeras peculiaridades dentro de sua 

condição.  

De acordo com os estudos de Alencar (2001), no senso comum a 

superdotação é entendida como capacidade acima da média em todas as áreas do 

desempenho humano, é vista como algo raro e gera expectativas errôneas sobre o 

desempenho do superdotado. Sob o olhar da ciência, de acordo com Virgolim 

(2007), as pessoas com altas habilidades/superdotação são aquelas que 

apresentam formidável desempenho e/ou grande potencialidade em qualquer dos 

seguintes aspectos, isolados ou combinados: Capacidade Intelectual Geral, Aptidão 

Acadêmica Específica, Pensamento Criativo ou Produtivo, Capacidade de Liderança, 

Talento Especial para Artes, Capacidade Psicomotora. E esse desempenho em 

qualquer área da expressão do saber humano traz qualidades como  

 

[...] a persistência, a dedicação, a motivação intrínseca, a busca disciplinada 
para atingir os objetivos propostos, a obsessão em dominar perfeitamente 
uma determinada área e contribuir para ela, a criatividade na busca de 
solução de problemas e a paixão pelo que se faz. (p. 33) 

 

Sobre o atendimento especializado, para Fleith (2007), este pode 

ocorrer tanto fora como dentro da própria sala de aula do ensino regular. 

 

Para os alunos superdotados, são indicadas mudanças pedagógicas que 
ofereçam programas de enriquecimento escolar e de aprofundamento de 
estudos, cuja finalidade é de ajustar o ensino ao nível do desenvolvimento 
real dos alunos. Estas propostas podem ser realizadas tanto nas salas de 
aulas regulares como nas salas de atendimento educacional especializado 
ou salas de recursos, por áreas de talento ou de interesse. Logo são de 
competência da escola. (p. 33-34) 

 

Para que esse atendimento seja feito com a devida qualidade e para 

que haja inclusão desses alunos é preciso que tanto o professor da sala regular 

quanto da sala especializada tenha formação para o trabalho com estes alunos. 

Como diz Fleith (2007): 

 

[...] a matrícula escolar não garante a inclusão educacional. Estar 
matriculado garante o acesso ao ensino, mas para que alunos com altas 
habilidades/superdotação sejam incluídos é preciso mais. É preciso 
professores especializados para as salas de aulas regulares e para o 
atendimento educacional em salas de recursos ou em programas de 
enriquecimento ou de aprofundamento. (p. 27) 
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Brandão e Mori (2007) afirmam que para atuar em programas 

especializados nas escolas do Paraná, é preciso que o professor tenha cursado 

especialização em Educação Especial. Afirmam também que a maioria dos cursos 

ofertados nas Instituições de Ensino Superior do Paraná, na atualidade, apresenta 

um planejamento que considera todas as áreas da Educação Especial. Porém, se 

um professor da sala regular tem um aluno com altas habilidades/superdotação e 

não tem especialização em Educação Especial ele não será privado do trabalho com 

aquele aluno, ou seja, o aluno não deixará de fazer parte da turma e o professor não 

será substituído por outro com a formação exigida. 

No curso de Pedagogia nota-se a preocupação com o atendimento 

de alunos com necessidades especiais. Isso é visível, por exemplo, na disciplina de 

LIBRAS (Linguagem Brasileira de Sinais), nas disciplinas que tratam da diversidade 

e da inclusão, na psicologia, na sociologia e na política educacional com temas que 

dizem respeito ao atendimento de alunos com necessidades especiais ou com 

necessidades educacionais especiais. Contudo essa preocupação não é a mesma 

com o trabalho com alunos com altas habilidades/superdotação, o que será 

confirmado com os relatos recolhidos através da entrevista com professoras da rede 

regular de ensino a respeito de sua formação e dos conhecimentos que possuem 

acerca das altas habilidades/superdotação. Diante disso, questiono: A formação dos 

professores que atuam na rede regular de ensino é suficiente para que exerçam um 

trabalho de qualidade em relação aos alunos com altas habilidades/superdotação? 

A fim de responder a essa problemática essa pesquisa focalizou a 

formação de professores/pedagogos e sua relação com a educação especial no que 

diz respeito ao trabalho com as altas habilidades/superdotação. Para tratar essa 

questão, serão abordados aspectos históricos, sociais e políticos da formação 

docente e do trabalho com altas habilidades/superdotação, além da relação entre 

esses dois assuntos através dos relatos de 12 professoras de um Centro Municipal 

de Educação Infantil (CMEI), localizado na cidade de Cambé – Paraná, e da 

apresentação e análise do trabalho desenvolvido no Núcleo de Atividades de Altas 

Habilidades/Superdotação de Londrina. 

Esse CMEI foi escolhido para a realização da primeira entrevista por 

se tratar do meu próprio local de trabalho e pelo interesse demonstrado pelas 

minhas colegas ao tomarem consciência do tema desta pesquisa. A maioria revelou 

desconhecer informações sobre o tema, mesmo tendo se formado no curso de 
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Pedagogia (que comtempla a disciplina de Educação Especial) e se interessou em 

pesquisar a respeito do assunto. Esse fato motivou a necessidade de investigar e 

analisar os conhecimentos que essas professoras possuíam acerca das altas 

habilidades/superdotação. 

Os objetivos que norteiam essa pesquisa estão relacionados à 

investigação e análise de políticas para a formação de professores, à conceituação e 

reconhecimento das altas habilidades/superdotação dentro da Educação Especial, à 

assimilação dos conhecimentos apresentados pelas professoras em relação aos 

alunos com altas habilidades/superdotação e à identificação do trabalho realizado no 

Núcleo de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação (NAAH/S) de Londrina – 

PR, ao estabelecimento de relações entre o trabalho realizado no NAAH/S e a 

formação de professores, buscando compreender a importância da formação de 

professores para a realização de um atendimento de qualidade aos alunos com altas 

habilidades/superdotação. 

Para alcançar esses objetivos utilizarei como metodologia de 

pesquisa a abordagem qualitativa, a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo 

através de entrevistas previamente estruturadas e um estudo de caso no NAAH/S de 

Londrina. A metodologia segundo Groppo e Martins (2007) é o “como” se pretende 

encontrar as respostas para o problema que foi delimitado. Segundo Lüdke e André 

(1986) a pesquisa qualitativa implica na análise dos fatos de forma oposta ao estudo 

analítico dos fenômenos educacionais, pois esses fenômenos possuem caráter 

dinâmico e sofrem constantes modificações, não podendo ser analisados 

separando-se suas variáveis, ou seja, a pesquisa qualitativa implica considerar 

também o que é subjetivo e pessoal, não tendo como objetivo um resultado 

quantificável. Já a pesquisa bibliográfica consiste na 

 

Busca de informações bibliográficas, seleção de documentos que se 
relacionam com o problema de pesquisa (livros, verbetes de enciclopédia, 
artigos de revistas, trabalhos de congressos, teses etc.) e o respectivo 
fichamento das referências para que sejam posteriormente utilizadas [...]. 
(MACEDO, 1994, p. 13) 

 

Segundo Virgolim (2007) um dos principais problemas relacionados 

às AH/SD é a falta de formação especializada para professores. Esta pesquisa é 

importante para enfatizar o alerta feito por esta autora e, também, para que a 

formação dos professores seja valorizada, tanto no trabalho com as AH/SD quanto 
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com outras necessidades educacionais especiais e necessidades especiais. A 

formação do professor é de extrema importância, já que ele será responsável pelo 

desenvolvimento do aluno enquanto este estiver na escola. 

Após a realização deste trabalho é possível que o resultado aponte 

para o fato de que os cursos de pedagogia possuem conteúdos sobre as altas 

habilidades/superdotação, porém que não se apresentam suficientes para realizar 

um trabalho de qualidade superior com esses alunos e alunos com outros tipos de 

necessidades educacionais especiais. 

 

2. CAPÍTULO 1 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES: ASPECTOS HISTÓRICOS, 

POLÍTICOS E SOCIAIS 

 

2.1. BREVE HISTÓRICO SOBRE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

Antes de analisar a formação de professores sob a perspectiva da 

Educação Especial é necessário relembrar o processo histórico pelo qual passou 

essa formação em âmbito geral, a fim de compreender sua origem, relacionando-a 

ao estado em que se encontra atualmente. A necessidade de formação de 

professores é um assunto muito discutido no meio educacional há alguns séculos, 

porém essa questão aparece de forma explícita, no Brasil, após a proclamação da 

independência. Saviani (2009) divide a história da formação de professores brasileira 

em seis períodos de acordo com as transformações sociais ocorridas nos últimos 

dois séculos: 

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

 



13 

 

O que se percebe, analisando cada um desses momentos na 

história, é que a necessidade de uma formação de professores que permitisse ao 

docente ter domínio do conteúdo a ser ensinado aos alunos através da integração 

entre teoria e prática, além da capacidade de realizar um trabalho voltado aos 

interesses e necessidades da sociedade em cada uma dessas épocas foi sempre 

comtemplada nos mesmos discursos. Entretanto, a desvalorização e fragmentação 

dessa formação foram sempre visíveis nas medidas governamentais propostas em 

cada um desses períodos, como a generalização do modelo de formação de 

professores ocorrida em 1932, com a Reforma Anísio Teixeira (decreto n. 3.810, de 

19 de março de 1932) e a secundarização da categoria das instituições de nível 

superior em educação através do aligeiramento e baixo custeamento da formação 

com os cursos de curta duração indicados na LDB (Lei de Diretrizes e Bases para a 

Educação Nacional) de 20 de dezembro de 1996 (SAVIANI, 2009). 

Ainda na visão de Saviani (2009), no que diz respeito à formação de 

professores para a atuação na Educação Especial, a questão permanece em aberto. 

Contudo, esse autor afirma que “o lugar onde esse tipo de formação poderia ser 

contemplado em sua especificidade seria o curso de Pedagogia” (p. 152), 

salientando a ideia de que o problema de formação de professores para essa 

modalidade é tão complexo que seria necessário criar instituições especificamente 

com o intuito de cuidar dessa formação, caso contrário, essa área continuará 

desprotegida e de nada adiantarão os discursos sobre educação inclusiva que vêm 

sendo fortemente defendidos nos documentos oficiais e boa parte da literatura 

educacional encontrada atualmente. 

 

2.2. FRAGMENTAÇÃO E DESVALORIZAÇÃO DA FORMAÇÃO DOCENTE 

 

Primeiramente a formação de professores é vista como um dos 

pilares essenciais para a melhoria da qualidade da educação no Brasil. De acordo 

com os dizeres de Pimenta (1999), essa formação deve permitir que o docente seja 

capaz de captar a constante dinâmica social em que se encontra presente a 

educação. Complementando este pensamento, António Nóvoa (1997) expressa que 

a formação docente também deve permitir que o professor tenha um pensamento 

crítico-reflexivo que leve à sua autoformação, ou seja, a busca pelo aperfeiçoamento 

de suas práticas e conhecimentos.  
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O que ouvimos nos cursos de formação de professores, 

especialmente na Pedagogia, é que o professor deve ser um profissional capaz de 

realizar um trabalho com seus alunos através da união entre teoria e prática, 

apresentando a eles o saber elaborado historicamente pela humanidade nos mais 

diversos campos das ciências. Ouvimos, também, que o professor deve ser formado 

com um espírito investigativo que o leve a busca constante do aperfeiçoamento de 

sua prática, da continuidade de sua formação, da atualização de seus 

conhecimentos para que possa lidar com todos os tipos de alunos e necessidades 

educacionais especiais. 

Porém, todo esse discurso parece pouco convincente quando nos 

deparamos com a falta de atitudes, especialmente governamentais, que tornem 

possível essa formação de qualidade. Autores como Saviani (2009), Pimenta (1999) 

e Nóvoa (1997) concordam com o juízo de que a formação de professores, 

principalmente no Brasil, continua sendo desvalorizada e os saberes pedagógicos 

cada vez mais fragmentados. Pimenta (1999) e Nóvoa (1997) concordam que essa 

fragmentação acontece quando a Pedagogia como ciência prática da educação se 

restringe à aplicação das demais ciências da educação e a formação dos saberes 

pedagógicos se pautam na aquisição de informações e competências práticas, não 

considerando que a formação do professor engloba, também, sua formação 

subjetiva, seus valores, suas experiências profissionais e pessoais. 

Mais um aspecto em que concordam esses autores é o de que a 

formação do professor deve ser um continuum e que a iniciativa de aperfeiçoamento 

profissional deve ser, primeiramente, dos professores. Aquiescem também sobre a 

ideia de que para que esse aperfeiçoamento seja plausível, deve haver uma forte 

relação entre o currículo de formação inicial e o de formação contínua de 

professores. Apesar disso, mesmo sendo indispensável a formação continuada para 

um trabalho docente de qualidade superior, a formação inicial de professores deve 

oferecer os conhecimentos básicos para que o professor seja capaz de exercer sua 

função, da melhor maneira possível, promovendo a formação plena dos alunos. 

Outro grande problema relacionado à formação de professores é a 

visão mercantilizada que existe há muito tempo, porém, que vem se agravando nos 

últimos anos e é na formação continuada que podemos perceber isso com ainda 

mais intensidade. Um exemplo real disso é a oferta de cursos de especialização 

compactados que têm como objetivo a apropriação de um certificado de conclusão 
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de curso para elevação de nível e de valor salarial, não se atentando à aquisição de 

conhecimentos que podem melhorar a qualidade da ação docente. O profissional da 

educação que busca esse tipo de formação condescende com a desvalorização de 

sua própria formação, tornando-a um objeto mercadológico. Esse tipo de oferta de 

formação segue os princípios de uma educação baseada no neoliberalismo: 

 

As propostas neoliberais quanto à política educacional seguem a lógica de 
mercado, restringindo a ação do Estado à garantia da educação básica, e 
deixando os outros níveis sujeitos as leis de oferta e procura. Nesse 
contexto, é proposta a privatização do ensino médio e superior e a 
transformação do Estado em subsidiário de ensino para aquelas famílias 
que não possuem condições de patrocinar a educação de seus filhos. 
(AGUIAR, 2003, p. 03) 

 

Isso significa que na lógica neoliberal o Estado se descompromete 

com a oferta de educação, dando liberdade aos setores privados para comercializá-

la como produto, atendendo as demandas do mercado. Esse tipo de situação se faz 

presente na formação de professores, como já dito, principalmente na formação 

continuada, sendo mais um dos motivos que levam a fragmentação e desvalorização 

da formação docente.  

 
O neoliberalismo trouxe uma nova forma de se ver a qualidade educacional 
associando-a aos princípios mercadológicos de produtividade e 
rentabilidade, introduzindo nas escolas a lógica da concorrência. Esse 
raciocínio baseia-se na crença de que quanto mais termos "produtivos" se 
aplicam à educação, mais "produtivo" se torna o sistema educacional 
(GENTILI, 1994 apud AGUIAR, 2003, p. 10). 

 

Essa mercantilização da formação docente impede o avanço na 

qualidade do ensino e isso acaba por tornar o aluno um refém da escola, já que ele 

nunca estará bem preparado para progredir academicamente. Na visão de Libâneo 

(2012) os princípios da lógica de mercado, em que a educação de melhor qualidade 

é ofertada para as classes mais abastadas e o restante da população tem à 

disposição uma educação com caráter de acolhimento social, mostram que a 

educação é vista como objeto que necessita de “reconstrução” em lugar de 

aprimoramento, pois as propostas buscam substituir as anteriores e não 

complementá-las. Dessa maneira, o professor também passa a ser refém de sua 

formação, pois seu objetivo nessa lógica e a ascensão salarial, esquecendo-se de 

que o importante é o aperfeiçoamento de seus conhecimentos e de sua prática. 
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Outros aspectos relacionados à desvalorização da formação e 

exercício da profissão docente são citados por Arelaro (2013): os baixos salários que 

afastam novos professores e desmotivam aqueles que atuam há mais tempo no 

magistério; a descrença do Banco Mundial no papel do professor como peça 

fundamental no processo de democratização da educação; a falta de investimento 

na formação do professor e na educação de maneira geral, levando à privatização 

desenfreada da educação, especialmente no ensino superior; e a criação de 

estratégias para acelerar ou simplificar a formação superior, como cursos de 

graduação à distância e programas de financiamento universitário. 

Todos esses fatores que levam à desvalorização e fragmentação da 

formação docente poderiam ser superados, segundo Arelaro (2013), com iniciativas 

como garantir condições de trabalho que tornem a profissão docente socialmente 

atraente e que promovam a qualificação contínua desses professores, assegurar 

formação inicial de qualidade (preferencialmente de forma presencial) nas 

instituições de ensino superior, garantir que o Ministério da Educação cumpra com 

eficácia seu papel de fiscalizador da qualidade acadêmica das instituições 

destinadas à formação de professores e que este órgão também consolide e amplie 

os programas de formação continuada de professores que oferece atualmente. 

A qualificação docente, apesar de muito discutida, ainda é um dos 

grandes problemas da educação. A superação da visão mercadológica da formação 

docente seria um dos primeiros passos para a melhoria da qualidade da educação 

básica, pois antes de formar bons alunos é preciso formar bons professores. Como 

nos diz Pimenta (1999): “pensar, pois, em qualidade de ensino é pensar também em 

qualificação docente” (p. 58). 

Porém, se a formação do professor continua sendo vista como um 

objeto gerador de lucro para àqueles que a oferecem na rede privada de ensino sem 

objetivos de verdadeira aquisição de conhecimentos por parte dos professores, a 

educação passa a ser oferecida de maneira precária, prejudicando o 

desenvolvimento dos alunos e desvalorizando, além da formação, a prática do 

professor em sala de aula. 

 

2.3. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A FORMAÇÃO DE PROFESSORES: PRECARIZAÇÃO DA 

EDUCAÇÃO 
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Assim como os cursos que formam o profissional da educação, as 

políticas públicas que dão suporte a essa formação não podem ser fundadas a partir 

da lógica neoliberal. A discussão acerca deste assunto será baseada nos estudos 

dos relatórios da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura) e sua relação com as políticas para a formação de professores 

no Brasil. Os estudos de Gomide e Miguel (2012) mostram uma análise das 

diretrizes, orientações e recomendações da UNESCO no período de 1945 a 1990, 

buscando entender quais suas implicações nas políticas públicas educativas e para 

formação de professores. Nesses estudos, há uma crítica à interferência da 

UNESCO nas políticas Educacionais, especialmente no Brasil, que têm efeito 

contrário ao que, teoricamente, é o objetivo dessa organização internacional: auxiliar 

os países membros no alcance das metas de Educação para todos, promovendo o 

acesso e a qualidade da educação em todos os níveis e modalidades de ensino. 

Mas de que maneira a UNESCO conseguiu interferir nas políticas 

públicas para educação no Brasil e em outros países? 

A discussão de Gomide e Miguel (2012, p. 05) mostra que na 

UNESCO, os representantes nacionais são responsáveis por defender, ao menos 

teoricamente, interesses e políticas de seu país, que fugiam ao individualismo. Ao 

mesmo tempo em que os países podiam apresentar a essa organização suas 

concepções, experiências e relatos feitos a partir do diagnóstico de suas situações, a 

UNESCO os instigava a acatar e implantar suas recomendações para as políticas 

educativas do país. 

Após a aceitação e inserção das recomendações da UNESCO no 

Brasil, especificamente no período de 1945 a 1960, o ensino normal tinha como 

papel formar os professores das escolas primárias em dois ciclos: 

 

O 1º ciclo (4 anos) voltou-se para a formação de regentes, no curso normal 
regional, direcionado para o professor da zona rural. Fixou o homem no 
campo, contribuiu para formar o trabalhador rural produtivo e propiciou-lhe 
melhores hábitos sanitários e higiênicos. O 2º ciclo (3 anos) realizou a 
formação dos professores primários, habilitou administradores escolares, 
desenvolveu e propagou os conhecimentos e técnicas relativos à educação 
da infância. (GOMIDE; MIGUEL, 2012, p. 5) 

 

No período seguinte, de 1961 a 1970, a formação dos professores 

primários foi conservada em dois ciclos e foram concretizados os institutos de 

educação “os quais, além dos cursos de grau médio, ministraram os de 
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especialização e aperfeiçoamento, abertos aos graduados em escolas normais de 

grau colegial” (GOMIDE; MIGUEL, 2012, p. 06). Já para os professores de nível 

médio, a formação deveria ser realizada nas universidades, comtemplando a 

licenciatura curta (realizada em três anos) ou licenciatura plena (realizada em quatro 

anos) e a formação do pedagogo seria destinada aos cursos de Pedagogia que 

seriam subdivididos em “especialidades destinadas ao trabalho de planejamento, 

supervisão, administração, inspeção e orientação no âmbito de escolas e sistemas 

escolares” (GOMIDE; MIGUEL, 2012, p. 07). 

Apesar dessa aparente preocupação com a formação dos 

profissionais da educação, a UNESCO buscou convencer os representantes dos 

países membros de que a educação deveria ser planejada da mesma maneira que 

outros setores, como o econômico. Assim, o fracasso escolar foi considerado uma 

falha no trabalho de planejamento realizado pelos professores. 

 

[...] a Recomendação n. 54 concebeu planejamento em curto prazo, restrito 
às ações de âmbito escolar. Caracterizou-se como um ato político da 
UNESCO para responsabilizar o professor pelo fracasso e insucesso da 
educação o qual deveria planejar melhor as atividades escolares de modo a 
atender às necessidades dos alunos, reverter os resultados negativos e 
orientar ações escolares em seu conjunto. (GOMIDE; MIGUEL, 2012, p. 08) 

 

Uma crítica válida, apresentada por Gomide e Miguel (2012), é a de 

que essa estratégia fortaleceu a articulação entre o planejamento da educação e o 

modelo econômico não considerando o fato de que o mundo capitalista não é 

formado pelo planejamento (educacional), mas é o capitalismo que permeia o 

planejamento. Voltando à discussão realizada no tópico anterior, o planejamento 

escolar, assim como a formação dos professores, também se torna um instrumento 

político para busca de crescimento econômico, deixando de lado a verdadeira 

preocupação que deveria ser a melhoria da qualidade da educação. 

Essas autoras ainda apresentam o período restante até 1990, que 

teve como destaque a educação como meio de formar trabalhadores e inseri-los no 

mercado de trabalho de forma que atendessem às exigências do capitalismo 

internacional e de modernização e, para isso, os pressupostos da educação 

tecnicista foram implantados na educação de 2º grau (ensino profissionalizante). 

Nesse contexto, a formação de professores se efetivou da seguinte maneira: 
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Os professores realizavam a formação inicial numa habilitação técnica, 
enquanto os pedagogos formavam-se no curso de Pedagogia, fragmentado 
em distintas especializações. Ambos de caráter pragmático e sem 
instrumentos cognitivos suficientes para compreender ou questionar, mas 
apenas aceitar e cumprir os ditames impostos pela ditadura militar e 
comprometidos com o modelo capitalista de produção. (GOMIDE; MIGUEL, 
2012, p. 11) 

 

Dessa maneira, a escola cumpriu, também, o papel de instalar no 

pensamento dos indivíduos uma ideologia voltada à obediência (das normas 

capitalistas), à competitividade e ao mérito. Os documentos da UNESCO, conforme 

relatam Gomide e Miguel (2012) foram articulados ao projeto de educação tecnicista. 

Seguindo estes princípios de educação pública e para formação de professores, 

percebe-se que, mais uma vez, há uma preocupação com o papel da educação 

como forma de crescimento mercadológico.  

Logo no fim desse período, no Brasil, foi apresentado o “Programa 

Educação para Todos: caminho para a mudança”, que utilizava a concepção de 

educação voltada à democracia e à justiça social, mas que tinha como objetivo real a 

“[...] universalização da educação das crianças de 7 a 14 anos e articulada ao 

crescimento econômico com clara orientação social” (GOMIDE; MIGUEL, 2012, p. 

12). 

O momento seguinte, de 1990 até os dias atuais, é apresentado por 

Gomide (2010) também a partir da perspectiva de influência da UNESCO nas 

políticas para formação de professores no Brasil. Nessa ocasião o país passava por 

uma transformação socioeconômica, um ajuste de suas ações para acompanhar o 

mercado financeiro mundializado, que teve como consequências o desemprego, a 

desigualdade, a miséria e a exclusão para a maior parcela da população (classes 

desfavorecidas) e a concentração do capital nas mãos da classe burguesa. 

Adequando-se às exigências do mercado de trabalho nesse período, 

a educação buscava, então, formar um indivíduo dotado de “[...] flexibilidade, 

competitividade, excelência, desempenho, eficiência, autonomia e equidade [...]” 

(GOMIDE, 2010, p. 109). Contudo, nesse contexto a escola teve seu papel 

distorcido, pois como salienta Gomide (2010) a educação deveria ser: 

 

[...] promotora de valores humanos necessários para enfrentar os problemas 
sociais mais urgentes focalizados no combate à pobreza, no aumento de 
produtividade, melhoria nas condições de vida e na proteção ao meio 
ambiente, distorcendo o papel social da escola na apropriação da herança 
cultural. Ao “[...] prometerem vagas para todas as crianças na escola, 
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garantindo a alfabetização e a eliminação das disparidades de acesso à 
educação básica” (UNESCO, 1993), desrespeitaram as dificuldades 
técnicas, administrativas e estruturais da escola pública e solicitaram ações 
complementares à família e à comunidade, no sentido de se garantir 
nutrição, saúde e o desenvolvimento apropriado da criança. (p. 111-112) 

 

Em meio a essa visão, o professor foi responsabilizado, como 

aconselhado pela UNESCO e relatado por Gomide (2010), por elaborar a proposta 

pedagógica da escola e cumprir seu plano de trabalho, além de interessar-se pela 

aprendizagem dos alunos e situar táticas de recuperação (art. 13). O professor 

também foi convidado a contribuir nas ações de articulação da escola com as 

famílias e a comunidade, compondo o papel de gestor e de protagonista. 

Esta mesma autora faz um apanhado das modificações ocorridas 

em relação às políticas para a formação de professores no período iniciado em 

1990. Essas modificações implicam na realização de alterações nos currículos dos 

cursos de formação, adoção de modernas tecnologias e flexibilização da 

metodologia, incentivo à privatização da formação e o atendimento aos interesses 

do mercado da educação e a diminuição do tempo e da qualidade epistemológica 

dos conteúdos. Assim, o objetivo da formação de professores passou a ser o de 

adaptar o perfil do professor e de sua formação às exigências do mercado de 

trabalho então surgido. Como o professor passou a ser visto como o responsável por 

erradicar os problemas não só da educação, mas de toda esfera social, a formação 

de professores, pelas orientações da UNESCO, se voltou à preparação de um 

profissional capaz de entender a diversidades de modos de aprendizagem e 

desenvolvimento físico e cognitivo dos alunos, além de criar ambiente de 

aprendizagem instigante, interessante, que permita a participação de todos os 

envolvidos. 

Sobre os cursos ofertados para a realização dessa formação, 

Gomide (2010) destaca que: 

 

A flexibilização curricular, ancorada na LDB 9394/96, ampliou o mercado da 
formação profissional em cursos de nível médio (magistério), nível superior 
(Normal Superior, Institutos Superiores de Educação – ISEs – ou graduação 
em Pedagogia) ou em capacitações/treinamentos em diferentes 
modalidades, como: à distância, semipresencial ou em serviço, ofertados de 
forma indiscriminada, prioritariamente na esfera privada ou pela 
Universidade Aberta do Brasil. (p. 119) 
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Já sobre a formação inicial no ensino superior “As Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCNs) para o Curso de Pedagogia, aprovadas com a 

Resolução CNE/CP n. 01, de 15/05/2006, garantiram a formação acadêmica do 

professor em nível superior, no Curso de Pedagogia” (GOMIDE, 2010, p. 119). 

Entretanto, um ponto negativo nessa formação foi o de que as novas tecnologias 

educativas se fortaleceram, em especial a Educação à Distância na perspectiva do 

ensino privatizado, e passaram a ser uma possibilidade definitiva para a formação 

inicial do docente. Isso é uma característica negativa porque, comtemplando a 

perspectiva citada anteriormente, muitas vezes, a natureza econômica se sobrepõe 

à pedagógica, resultando na desqualificação dos professores.  

Após todo esse estudo chega-se ao fato de que a UNESCO, através 

de suas orientações e recomendações não buscou superar as dificuldades da esfera 

educacional, mas reafirmar a estrutura do modelo econômico vigente e assegurar 

sua continuidade. Para isso a educação é tratada de maneira idealista e alienante, 

permeada por uma formação de professores voltada ao pacifismo, conformismo e 

adaptação ao sistema capitalista. Contudo, essa instituição insiste em defender o 

papel do professor como promotor e responsável pela melhoria da qualidade da 

educação, além de culpá-lo pelo fracasso neste mesmo processo. Vemos então uma 

contradição entre o discurso realizado sobre o papel do professor e de sua 

formação, e a realidade à qual essa formação leva. 

A formação do professor não deve ser encarada como apenas um 

instrumento de controle por parte do sistema capitalista. Infelizmente, existe um 

caminho muito longo entre um documento e sua efetivação, entre a política pública e 

a colocação desta em prática. As políticas para a formação de professores devem 

ser muito bem pensadas e preparadas, para que sua concretização não seja 

realizada sob uma perspectiva mercadológica. A educação, tanto dos próprios 

professores quanto de seus alunos, deve ser vista como um direito social e não uma 

forma de obtenção de lucro através da privatização do ensino e preparação de 

indivíduos capazes de se adaptar ao modo de produção capitalista. 

O professor tem como papel principal promover a formação humana, 

defendida por Saviani (2003), já que é agente fundamental no ato da educação, 

utilizando-se de todos os meios possíveis para a promoção da aprendizagem por 

parte de seus alunos. Contudo, esse papel não deve ser esquecido quando em se 

tratando da formação de alunos com necessidades educacionais especiais.  
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Por isso, é preciso refletir sobre a formação dos educadores, não apenas no 
sentido de preparar para a diversidade, mas para a inclusão, porque a 
inclusão não traz respostas prontas, não é uma “multi” habilitação para 
atender a todas as dificuldades possíveis na sala de aula, mas uma 
formação em que o educador irá olhar seu aluno sob outra dimensão, tendo 
assim, acesso as suas peculiaridades, entendendo e buscando o apoio 
necessário. (NÁPOLIS, 2007, p. 06) 

 

Como este trabalho trata especificamente da formação de 

professores sob a perspectiva do trabalho com alunos com altas 

habilidades/superdotação, o capítulo seguinte traz conceitos e características a 

respeito dos alunos inclusos nessa categoria da educação especial, além de 

esclarecimentos sobre atendimento especializado e aprofundamento na formação de 

professores voltada a esse trabalho. 

 

3. CAPÍTULO 2 – ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO 

 

3.1. CONCEITOS E CARACTERÍSTICAS DAS ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO 

 

Apesar de ser um termo pouco conhecido, as altas 

habilidades/superdotação vêm sendo alvo de pesquisas e discussões desde a 

década de 1920. Como afirmam Pérez e Freitas (2009) apesar de não ser algo 

recente as produções científicas a respeito desse assunto ainda são muito escassas 

no contexto brasileiro. Isso acontece pela falta de informações fidedignas a respeito 

desse assunto, pela falta de recursos financeiros para a melhoria da educação 

(consequentemente para a educação especial), pelo apego aos conhecimentos 

oriundos de mitos e crenças populares sobre as origens, características e 

atendimentos desses alunos, pela formação de professores que não oferece 

subsídios para que estes se sintam capazes de identificar e atender esses alunos. 

Antes de conceituar as altas habilidades/superdotação é preciso 

definir e entender as especificidades da modalidade educacional na qual está 

situada: a educação especial. Essa modalidade deve ser oferecida desde a 

educação infantil, na escola regular, e o encaminhamento de alunos para instâncias 

consideradas especiais (escolas ou classes) será feito apenas em casos 

excepcionais nos quais a escola não tenha os recursos necessários para o 

atendimento (MELLETI, 2009, p. 02). Ainda sobre as especificidades dessa 
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modalidade de educação, em abril 2013 foi aprovada a Lei Nº 12796 (Federal), que 

altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, definindo a Educação Especial 

em seu Art. 58 como “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”. 

Entendidas como fazendo parte da educação especial, as altas 

habilidades/superdotação também possuem particularidades, como em relação ao 

termo, em si, que passou por modificações desde o início dos estudos nessa área. 

De acordo com as Diretrizes Gerais para o Atendimento Educacional aos Alunos 

Portadores de Altas Habilidades/ Superdotação e Talentos (BRASIL, 2005) a 

nomenclatura para os superdotados se constituiu de forma polêmica pelos diferentes 

pontos de vista dos estudiosos nessa área. Mesmo que, por muitas vezes, a 

superdotação tenha sido relacionada (como sinônimo) às crianças precoces, aos 

prodígios e aos gênios (VIRGOLIM, 2007), o apropriado é se referir ao superdotado 

como pessoa com altas habilidades/superdotação. 

Aranha (2002), Brandão e Mori (2007), Virgolim (2007) e Fleith 

(2007) definem as altas habilidades/superdotação baseados na Teoria dos Três 

Anéis, de Renzulli. De acordo com essa teoria a superdotação consiste na interação 

entre três grupamentos básicos que são a capacidade de desempenho geral e/ou 

específico acima da média, alto nível de comprometimento com a tarefa e nível 

elevado de criatividade. Na superdotação a união entre estes três grupamentos é 

encontrada em qualquer dos seguintes aspectos, isolados ou combinados: 

capacidade intelectual geral, aptidão acadêmica específica, pensamento criativo ou 

produtivo, capacidade de liderança, talento especial para artes e capacidade 

psicomotora. 

Dando continuidade ao pensamento baseado na teoria de Renzulli, 

Barreto e Mettrau (2011) lembram que para que seja considerado com altas 

habilidades/superdotação o aluno precisa apresentar mais que apenas um 

grupamento de traços. Isso significa que apenas apresentará altas 

habilidades/superdotação o aluno que exibir uma interseção entre os três grupos 

definidos na Teoria dos Três Anéis. Estes três grupos são conceituados pelos 

autores acima mencionados a partir dos estudos de Renzulli: 
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Define 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. Propõe 
como compromisso com a tarefa um refinamento e 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. Apresenta a 
habilidade acima da média sob 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 informação, integrar experiências vividas para chegar a um 
resultado novo, buscar respostas apropriadas com vista a adaptação às 
novas situações e gerar pensamento abstrato. (BARRETO; METTRAU, 
2011, p. 416) 

 

Relacionadas aos três grupamentos definidos na Teoria dos Três 

Anéis há muitas características peculiares dos alunos com altas 

habilidades/superdotação. Aranha (2002), Virgolim (2007) e Fleith (2007), seguindo 

ainda os princípios dos estudos realizados por Renzulli, expõem uma gama das 

principais características desses alunos. Dentre as características gerais 

apresentadas pelos alunos com altas habilidades/superdotação, são destacadas as 

seguintes: aprendem a ler precocemente e apresentam extenso vocabulário; 

comumente aprendem aptidões básicas melhor, mais rapidamente, e com menor 

número de exercícios práticos; geralmente são capazes de identificar e de interpretar 

dicas não verbais, chegando a conclusões que outras crianças dependem do adulto 

para fazer; têm menor aceitação de “verdades prontas”, sempre questionando o que 

lhes é apresentado; conseguem trabalhar de maneira independente por períodos de 

tempo mais extensos que outras crianças; perdem a concentração e a atenção por 

mais tempo; seus interesses extremos, podendo ser amplamente ecléticos ou 

intensamente focalizados; são “cheios de energia” e agitados, o que, às vezes, leva 

a um diagnóstico equivocado de “hiperatividade”; são geralmente capazes de 

responder e de se relacionar bem com pais, professores e podem preferir a 

companhia de crianças mais velhas e de adultos, ao invés da companhia de colegas 

da mesma idade; têm interesse em examinar aquilo que é incomum, sendo bastante 

inquisitivos; são organizados e eficientes no que se refere a tarefas e à solução de 

problemas; possuem uma motivação intrínseca para aprender, para descobrir ou 

para explorar, sendo frequentemente muito persistentes; gostam de aprender coisas 

novas e de novas formas de fazer as coisas; necessitam de pouca repetição do 

conteúdo escolar; apresentam excelente raciocínio verbal e/ou numérico; são 
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consumidores de conhecimento; têm inclinação a gostar do ambiente escolar; além 

da leitura, apresentam desenvolvimento físico precoce (sentar, engatinhar e 

caminhar); reconhecem desde cedo seus cuidadores; apresentam super-reatividade 

e sensibilidade; têm preferência por brincadeiras individuais; possuem interesse por 

problemas filosóficos, morais, políticos e sociais; sua área intelectual, psicomotora, 

linguística e perceptual se apresentam fora de sincronia; apresentam independência, 

autonomia, iniciativa e liderança; possuem rica elaboração e fluência de ideias; são 

capazes de considerar pontos de vistas de outras pessoas, lidar com ideias 

abstratas e perceber oposições entre ideias e pontos de vista; se interessam por 

livros e outras fontes de conhecimento, lendo por prazer; exibem senso de humor 

aguçado, maduro e sofisticado; apresentam originalidade para resolver problemas; 

não necessariamente mostram um QI superior; pensam por analogias; apresentam 

criatividade acima da média; gostam de fantasiar; não ligam para o que é 

convencional; são inventivos, constroem novas estruturas; são sensíveis a detalhes; 

não gostam da rotina; e encontram ordem no caos. 

Também são apresentadas pelos alunos com altas 

habilidades/superdotação características emocionais específicas. Essas 

características são apresentadas por Virgolim (2007) e Fleith (2007), resumidas a 

seguir: investem uma quantidade significativa de energia emocional naquilo que 

fazem; apresentam preocupação moral em idades precoces; precisam de 

professores sensíveis aos seus intensos sentimentos de frustração, paixão, 

entusiasmo, raiva e desespero; necessitam do apoio dos adultos para persistir em 

suas tarefas ou para concentrar suas energias de forma mais eficiente; 

frequentemente questionam regras e autoridade; demonstram sensibilidade, 

empatia, autoconsciência, perceptividade (insight), capacidade de reflexão, senso 

agudo de justiça e imaginação vívida; têm tendência a estabelecer metas 

irrealisticamente superiores para si mesmo (às vezes reforçadas pelos pais) e sofrer 

por medo de não atingi-las; demonstram persistência nas atividades que lhes 

motivam; apresentam grande necessidade de estimulação mental e grande 

intensidade emocional; têm paixão em aprender; e revelam intenso perfeccionismo, 

capricho, preocupação e resiliência. 

Dentre as características intelectuais, Aranha (2002) especifica as 

de aprendizagem, de criatividade e algumas características dificultadoras dentro e 

fora da sala de aula. As características de aprendizagem desses alunos, 
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apresentadas pela autora são: apresentam poder de observação, percepção clara 

do que é significativo e atenção para detalhes importantes; leem com 

independência, dando preferência a livros e revistas escritos para crianças mais 

velhas; comumente mostram grande prazer na atividade intelectual; apresentam 

aptidões bem desenvolvidas de abstração, de conceituação e de síntese; 

geralmente têm um rápido insight das relações de causa e efeito; frequentemente 

apresentam uma atitude de questionamento e de busca de informação pelo prazer 

de aquisição do conhecimento, além de seu valor instrumental; quase sempre são 

céticos, críticos e avaliadores; são rápidos na identificação de inconsistências; 

frequentemente, registram mentalmente uma ampla gama de informações relativas a 

uma variedade de assuntos, as quais podem recorrer rapidamente; demonstram 

rápida compreensão de princípios subentendidos, e podem, frequentemente, fazer 

generalizações válidas sobre acontecimentos, sobre pessoas e sobre objetos; 

podem perceber rapidamente semelhanças, diferenças e anomalias; e 

frequentemente utilizam materiais complexos, dividindo-os em seus componentes e 

analisando-os sistematicamente. 

As características de pensamento criativo encontradas nos alunos 

com altas habilidades/superdotação os definem como: pensadores fluentes, capazes 

de produzir grande quantidade de possibilidades, de consequências, ou de ideias 

correlacionadas; pensadores flexíveis, capazes de empregar muitas alternativas e 

enfoques diferentes para a solução de um problema; pensadores originais, 

buscando associações e combinações novas, incomuns ou não convencionais, entre 

itens de informação, além de perceber relações entre objetos, ideias ou fatos 

aparentemente não relacionados; pensadores elaborativos, produzindo novos 

caminhos, ideias, respostas diante de uma situação, ou um problema básico; 

capazes de se entreter com assuntos complexos, parecendo vibrar em situações 

que envolvem problemas a serem solucionados; construtores de hipóteses, em 

períodos breves de tempo; conscientes de sua própria impulsividade e da 

irracionalidade em si mesmos, mostrando sensibilidade emocional; muito curiosos a 

respeito de objetos, ideias, situações ou eventos; detentores de uma prontidão para 

o exercício intelectual, para fantasiar e para imaginar; menos inibidos 

intelectualmente que seus colegas, ao expressar opiniões e ideias, bem como, 

muitas vezes, exibem uma discordância espirituosa; sensíveis à beleza e atraídos 

para as dimensões estéticas de um fenômeno. 
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Por fim, as características dificultadoras (que atrapalham tanto o 

aprendizado quanto o relacionamento com as demais pessoas que convivem com 

esses alunos) são as apresentadas a seguir: tendência a divergir verbalmente de 

outras pessoas, até mesmo dos professores, quanto a suas ideias ou valores; 

inclinação a dominar os colegas e as pessoas, de maneira geral; ser autocrítico, 

crítico dos outros e dos professores, demostrando impaciência com falhas; recusa 

da aceitação de autoridade; inconformismo; teimosia exagerada (são geniosos); 

dificuldade em deixar a atividade na qual está interessada, e passar a uma próxima 

por exigência do professor ou do adulto responsável; desinteresse por tarefas 

rotineiras; impaciência ao ter que esperar que os demais alunos do grupo concluam 

suas atividades; não aceitação de tarefas que não representam um desafio; 

apresentação de piadinhas e de ironia para criticar as demais pessoas; ser 

percebido como exibido, teimoso, voluntarioso, não cooperativo e desinteressado 

por detalhes que podem ser importantes para as outras pessoas; apresentação de 

trabalhos e cadernos desorganizados e sujos; hipersensibilidade emocional, 

irritando-se facilmente, apresentando reações emocionais exageradas para as 

situações, ou chorando se as coisas não saírem conforme o desejado; 

vulnerabilidade e fortes reações emocionais a críticas, pela não aceitação das 

mesmas; recusa a participar de atividades nas quais não se destaque, limitando 

suas prováveis experiências com atividades agradáveis e construtivas. 

Definidas as características das altas habilidades/superdotação, é 

necessário conhecer e compreender o processo de identificação desses alunos. Ao 

contrário do que muitos imaginam o processo de identificação não é uma tarefa 

simples e nem fácil. É preciso mais de um instrumento de análise e mais de um 

observador para definir se o aluno observado é ou não um aluno com AH/SD, pois 

essa ação de identificação não é realizada somente em sala de aula ou apenas pelo 

professor, mesmo que este tenha um importante papel nesse processo. 

Além dos professores, profissionais de áreas distintas da educação 

e pessoas de fora da comunidade escolar podem contribuir para a identificação 

desses alunos. De acordo com Aranha (2002), psicólogos também podem contribuir 

nesse processo através da aplicação de testes padronizados que permitem saber o 

nível, estilo ou perfil da área que compõe a produção cognitiva do aluno. Ainda 

segundo esta autora, os pais e professores também têm importantes papeis nessa 

tarefa: os pais contribuem através de dados levantados com a observação das 
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expressões e potencialidades que a criança apresenta no ambiente doméstico e 

social; já os dados levantados pelos professores se baseiam na observação do 

processo de aprendizagem do aluno, sua participação nas atividades em sala e 

outras atividades do cotidiano escolar. 

É importante salientar que essas observações não podem ser 

pautadas em conhecimentos de base do senso comum. Azevedo e Mettrau (2009), 

concordando com os dizeres de Aranha (2002), indicam que o processo de 

identificação desses alunos deve envolver uma série de instrumentos e fontes 

variadas que abranjam multidimensionalmente às informações necessárias sobre o 

indivíduo. Também corroborando essa ideia, Virgolim (2007) salienta que os 

especialistas recomendam que sejam utilizadas múltiplas formas de avaliação para a 

identificação dos alunos com altas habilidades/superdotação, e apresenta nove 

procedimentos de observação que podem ser realizados a fim de reconhecer nos 

alunos as características pertinentes à AH/SD: 

 

(1) Nomeação por professores 
Professores encontram-se em uma posição mais confortável para 
recomendar aqueles alunos que demonstram outras características que não 
aquelas tradicionalmente acessadas por testes de inteligência – por 
exemplo, criatividade, liderança, aptidão para esportes, para artes cênicas, 
visuais e música. Segundo Davis e Rimm (1994), essa nomeação pode ser 
uma indicação informal dos alunos que o professor acha que poderia se 
beneficiar do programa; ou pode ser formal, constante de escalas, 
questionários e listas de características. (p. 58) 
 
(2) Indicadores de criatividade 
Os indicadores do pensamento criativo do aluno, assim como testes formais 
de criatividade podem ser úteis para ajudar o professor a identificar tanto 
aqueles alunos cuja criatividade é aparente, quanto aqueles cujos talentos 
únicos e originais podem não estar visíveis na sala de aula. [...] Resultados 
de pesquisas atuais (Virgolim, 2005), apontam para o fato de que nem 
sempre a pessoa mais inteligente é aquela que apresenta as respostas mais 
originais; da mesma forma, nem sempre a pessoa mais criativa é a mais 
inteligente entre seus pares. Sabemos também que as habilidades 
necessárias para se resolver problemas de forma lógica e analítica nem 
sempre são as mesmas para se resolver problemas de forma criativa, o que 
faz com que a criatividade seja tão desejável e importante de ser 
desenvolvida no ambiente escolar quanto a inteligência. (p. 59) 
 
(3) Nomeação por pais 
Ninguém conhece melhor os filhos do que seus pais. Os pais estão em 
posição vantajosa para oferecer uma visão ampla sobre o desenvolvimento 
peculiar dos filhos, incluindo interesses e habilidades precocemente 
desenvolvidas. Davis e Rimm (1994) sugerem que os professores façam um 
formulário simples para que os pais possam informar: (a) os interesses 
especiais e passatempos dos filhos; (b) livros que a criança leu ou se 
interessou recentemente; (c) realizações incomuns, tanto atuais quanto de 
anos anteriores; (d) talentos especiais; (e) oportunidades especiais 
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apresentadas à criança; (f) atividades preferidas quando está sozinha; (g) 
relacionamento com os outros; e (h) problemas ou necessidades especiais. 
(p. 59) 
 
(4) Nomeação por colegas 
[...] Os colegas conhecem bem uns aos outros e são especialmente úteis na 
indicação de talentos entre alunos culturalmente diferentes, que possuem 
alguma deficiência ou provenientes de grupos minoritários. Davis e Rimm 
(1994) sugerem três tipos de abordagens que podem ser utilizadas pelos 
professores em pequenos questionários: 
Pela abordagem direta, o professor faz pergunta diretas aos alunos sobre 
as habilidades dos colegas [...].  
Na abordagem disfarçada, o professor pode pedir aos alunos que se 
imaginem numa ilha isolada e indiquem quem entre eles, é o melhor 
organizador [...], artista [...], inventor [...], juiz [...] ou o que melhor entretém 
os outros [...]. [...] 
O terceiro tipo de abordagem tem o formato de jogos. Nesta abordagem, o 
professor pode propor o seguinte jogo: “Estou pensando em um aluno desta 
sala que tem uma ótima memória. Quem você acha que é?” “Estou 
pensando em um dos seus colegas que sempre aparece com idéias 
diferentes. Quem você acha que deve ser?” (p. 60) 
 
(5) Auto-nomeação 
A auto-nomeação pode ser um instrumento útil para facilitar essa indicação. 
Uma forma simples é a de pedir aos alunos que “indiquem a(s) área(s) nas 
quais você tenha habilidades ou talentos especiais, e diga porque você 
acha que tem habilidades ou talentos especiais nestas áreas”. (p. 60) 
 
(6) Nomeações especiais 
Esta forma de nomeação é interessante, pois às vezes um professor 
consegue obter, em algum momento da vida escolar do aluno, um alto 
desempenho em matérias escolares específicas; no entanto, se tais 
oportunidades não se repetirem em anos posteriores, o aluno pode não vir a 
ter outra chance de demonstrar as suas habilidades ou interesses, 
perdendo uma valiosa oportunidade de trabalhar com mais profundidade 
suas áreas fortes. (p. 60) 
 
(7) Avaliação de produtos 
Professores especializados em cada área estão em posição privilegiada 
para avaliar produções específicas como poesias, projetos de ciências, 
eletrônica ou de computação, passatempos diferentes, talento para o teatro, 
fotografia, e assim por diante. Os produtos devem refletir alta criatividade, 
habilidades de pensamento científico ou criador, habilidades na escrita, 
talento para análise e síntese ou outros aspectos que podem se aplicar ao 
produto em questão. (p. 60-61) 
 
(8) Escalas de características e listas de observação 
As escalas e listas de características são amplamente utilizadas em 
conjunção com as indicações de professores, colegas, pais, do próprio 
aluno e avaliação do produto. [...] Guenther (2006) propõe uma lista de 
indicadores para auxiliar o professor na identificação dos alunos com maior 
capacidade e talento em quatro domínios: inteligência, criatividade, 
capacidade socio-afetiva e habilidades sensório-motoras. No domínio da 
inteligência a autora propõe duas vias de expressão: vivacidade mental e 
pensamento linear (engloba produção superior em linguagem, comunicação 
e expressão; curiosidade e interesses amplos e variados, perspicácia, senso 
de humor, entre outros); e profundidade e pensamento não linear abstrato 
(engloba produção superior em matemática e ciências, memória, 
pensamento analítico, entre outros). (p. 61) 
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(9) Nomeações pela motivação do aluno 
[...] o professor pode também designar para o atendimento algum aluno que 
tenha demonstrado um interesse incomum por alguma matéria, disciplina ou 
tópico que esteja sendo estudado naquele momento. (p. 62) 

 
Depois de reconhecido e devidamente diagnosticado o aluno com 

AH/SD, caminha-se para o atendimento especializado. Virgolim (2007) aponta 

alguns serviços especiais como: compactação do currículo, que consiste no 

prosseguimento de forma aligeirada com o conteúdo que já foi dominado, 

extinguindo a rotina de passar por exercícios repetitivos sem necessidade; 

aceleração que incide em um dos serviços que a escola pode ofertar aos alunos 

academicamente adiantados, permitindo que avancem e cumpram em menor tempo 

as séries escolares; e o modelo de enriquecimento escolar (divididos em Tipo I, Tipo 

II e Tipo III) que consiste no trabalho que é realizado nas salas de recurso. 

O enriquecimento escolar é definido na teoria de Renzulli como 

Modelo Triádico de Enriquecimento Escolar, pois é dividido em três etapas que são 

apresentadas por Virgolim (2007) e Brandão e Mori (2007). A primeira etapa é 

chama de Enriquecimento Escolar do Tipo I e tem como principal objetivo estimular o 

interesse do aluno para o estudo de temas, assuntos, ideias e áreas de 

conhecimento, através da exposição de uma grande variedade de temas, fatos e 

instrumentos e, também, por meio de visitas, palestras, documentários, exposições, 

artigos, filmes, minicursos, entrevistas e internet. O Enriquecimento Escola do tipo II 

compõe a segunda etapa em que os alunos podem aprender a fazer pesquisa, 

utilizar fontes de referência de nível mais adiantado, adquirir conhecimentos sobre 

metodologias de investigação e desenvolvimento do raciocínio científico, como: 

anotações, registros, resumo, entrevista, observação, interpretação, análise-síntese, 

associação de ideias e conceitos, classificação, generalização e abstração. A 

terceira etapa, Enriquecimento Escolar do tipo III, consiste no estudo mais 

aprofundado de alguma área específica de acordo com os interesses mostrados 

pelo aluno, de acordo com o que lhe foi apresentado (Tipo I), e nas tarefas 

desenvolvidas (Tipo II). Nessa última etapa o aluno se envolve atividades 

investigativas e artísticas com o propósito de elaborar produtos reais, como por 

exemplo, a invenção de um jogo, a produção de um livro, a criação de uma 

escultura, uma maquete, uma propaganda, etc. 
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Como já mencionado, o modelo de enriquecimento escolar é 

utilizado nas salas de recursos. Mas o que são as salas de recursos? De acordo 

com Brandão e Mori (2007): 

 

A Sala de Recursos consiste num serviço de apoio pedagógico 
especializado, de caráter diversificado, oferecido pela Escola Regular, no 
período contrário àquele em que o aluno está matriculado na série que 
freqüenta. Conta com um professor especialista em Educação Especial, um 
espaço físico (sala de aula) apropriado e equipado com os instrumentos e 
materiais necessários para o desenvolvimento das atividades a que se 
propõe. [...] A Sala de Recursos tem como característica a suplementação 
ou enriquecimento dos conteúdos escolares do currículo formal, bem como 
de temas que não estão presentes nos currículos, mas que sejam 
considerados pertinentes pelos professores e de interesse dos alunos. As 
atividades desenvolvidas no programa podem ser realizadas em grupos ou 
individualmente, de acordo com um cronograma a ser organizado pelo 
professor. (p. 02) 

 

Depois de identificados, os alunos com altas 

habilidades/superdotação são encaminhados para as salas de recursos onde as 

atividades são planejadas de acordo com seus interesses. Essas atividades devem 

ser diferenciadas, indo além dos conteúdos curriculares já previstos na escola formal 

e, além delas, devem também ser desenvolvidos com estes alunos programas e 

pesquisas diferenciadas. 

Ainda de acordo com as autoras acima mencionadas, para atuar na 

sala de recursos o professor deve ter formação específica na área de educação 

especial (especialização). Porém, para que essa formação seja realmente 

aproveitada no trabalho com esses alunos, as áreas e temas acerca do assunto 

(neste caso, as altas habilidades/superdotação) não podem ser apresentados de 

maneira generalista, ou seja, o aprofundamento em um tema é mais positivo na 

formação que a apresentação de uma gama de diferentes conteúdos de forma 

superficial e aligeirada. 

O atendimento especializado, assim como outros direitos e 

peculiaridades a respeito dos alunos com altas habilidades/superdotação é 

assegurado pela legislação. Apesar de existirem, as leis e outros estudos acerca da 

AH/SD ainda são pouco conhecidos e muito há que se estudar sobre isso. O tópico 

a seguir aborda histórica e socialmente as principais políticas públicas para as altas 

habilidades/superdotação. 
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3.2. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AS ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO 

 

Apesar de as primeiras publicações sobre as altas 

habilidades/superdotação serem levadas a público no início da década de 1930 

(DELOU, 2007) os primeiro textos legislativos voltados a esses alunos só 

apareceram no início da década de 1990. A Lei nº 5692 de 1971 (Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional) previa em seu Artigo 9º 

 

[...] que os alunos que apresentassem deficiências físicas ou mentais, os 
que encontrassem atraso considerável quanto à idade regular de matrícula 
e os superdotados deveriam receber tratamento especial, de acordo com as 
normas fixadas pelos competentes Conselhos de Educação [...]. (p. 29) 

 

Pérez e Freitas (2009), em consonância com Delou (2007), 

apresentam de forma sucinta a legislação que permeia as altas 

habilidades/superdotação, iniciada com a lei acima citada, de 1971, e três Pareceres 

do Conselho Nacional de Educação apresentados nos dois anos seguintes que 

dizem respeito ao atendimento a ser oferecido a esses alunos. O Parecer N° 255, de 

março de 1972, reconhece os alunos que demonstram talento distinto e defende a 

inexistência de barreiras entre séries escolares. O segundo Parecer, N° 436, de 

maio do mesmo ano, admite matrícula condicional de alunos superdotados em curso 

superior antes do término do segundo grau. Por fim, o Parecer N° 681, de maio de 

1973, funda que o Conselho Nacional de Educação definirá o conceito e as formas 

de definir o superdotado. 

Na década de 1980 há três importantes destaques a serem 

registrados. O primeiro destaque fica para a Portaria N° 69, de agosto de 1986, que 

apresenta o termo “Superdotado” e as características apresentadas pelos 

educandos, sendo o alto desempenho e/ou elevada potencialidade nos seguintes 

aspectos isolados ou combinados: capacidade intelectual, aptidão acadêmica, 

pensamento criativo, capacidade de liderança, talento especial para artes, 

habilidades psicomotoras (BRASIL, 1995). O segundo destaque fica com o Parecer 

711/87, de setembro de 1987, que estabelece o atendimento aos superdotados 

através de: 

 

1. Conceitos e formas de apurar a superdotação; 
2. Descentralização de competência para declarar a superdotação; 
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3. Procedimentos de identificação; 
4. Modalidades de atendimento; 
5. Formação de recursos humanos; 
6. Estudos e pesquisas 
7. Constituição da Coordenadoria Nacional; 
8. Envolvimento das Secretarias e dos Conselhos de Educação, e 
9. Participação da Família, Escola, Empresa e Comunidade, e enuncia 
os princípios norteadores da Educação Especial: participação Integração, 
normalização, interiorização e simplificação. (BRASIL, 1995, p. 10) 

 

Por fim, o terceiro destaque é a substituição, em 1986, do CENESP 

(Centro Nacional de Educação Especial), vinculado ao MEC em 1973, pela SEESP 

(Secretaria de Educação Especial) que publica os Subsídios para a Organização e 

Funcionamento de Serviços de Educação Especial (1986), com um volume 

destinado às altas habilidade/superdotação, e as Diretrizes Gerais para o 

Atendimento Educacional aos Alunos Portadores de Altas Habilidades/Superdotação 

e Talentos (reeditados em 1995). 

Dando sequência às políticas públicas criadas em relação às AH/SD, 

Pérez e Freitas (2009) apresentam o primeiro avanço nessa área, em 1993, com o 

encontro realizado para discussão e elaboração da Política Nacional de Educação 

Especial em que o aluno superdotado é incluído explicitamente na definição de 

Pessoa Portadora de Necessidades Especiais. Contudo, o maior avanço em relação 

aos documentos desse gênero acontece em 2001, com o Plano Nacional de 

Educação aprovado em janeiro pela Lei Federal N° 10172, e, também, nas Diretrizes 

Nacionais da Educação Especial na Educação Básica, de setembro do mesmo ano. 

Mesmo com estes avanços, a real concretização de uma política 

educacional para os alunos com AH/SD só começa a se moldar em 2005, quando a 

SEESP, em parceria com a UNESCO e o FNDE (Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação), implanta os Núcleos de Atividades de Altas 

Habilidades/Superdotação – NAAH/S em todos os estados brasileiros e no Distrito 

Federal, constituindo uma forte referência no que se refere ao atendimento desses 

alunos. 

Em 2008, os alunos com AH/SD são definidos com clareza como 

alvos do atendimento especializado em todas as etapas e modalidades da educação 

pela Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. 

O Decreto 6571/08 define como será ofertado esse atendimento e a 

responsabilidade técnica e financeira do MEC para seu crescimento, definindo, 
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também, “a transferência de matrícula adicional para os alunos atendidos por essa 

modalidade de educação” (PÉREZ; FREITAS, 2009, p. 03). 

Em 2013 a Lei 9394/96, que já comtemplava os superdotados como 

fazendo parte da Educação Especial e garantindo seu direito de atendimento 

especializado de acordo com as peculiaridades dos alunos, passou por algumas 

modificações. A Lei Federal Nº 12796 (BRASIL, 2013), de abril de 2013, altera a 

LDB de 1996, certificando o atendimento educacional gratuito e obrigatório dos 04 

aos 17 anos, além de alterações especificamente sobre os alunos com altas 

habilidades/superdotação. O Art. 4 da Lei 9394/96, em seu adendo III, passa a 

contemplar que o atendimento educacional especializado gratuito aos alunos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, em todos os níveis, etapas e modalidades da educação, será 

realizado preferencialmente na rede regular de ensino. Isso significa que todos os 

alunos da educação básica que se incluem na categoria de pessoas com altas 

habilidades/superdotação têm direito a esse atendimento. O Art. 58 define a 

educação especial como uma das modalidades de educação e que, também, deve 

ser oferecida preferencialmente na rede regular de ensino. Os dois artigos seguintes, 

59 e 60 tratam da seguridade da ampliação da oferta de atendimento especializado 

a ser oferecido, também, na rede regular de ensino. 

Em dezembro de 2012, uma reportagem da Folha de Londrina 

(LEÃO, 2012) revela um Projeto de Lei (Projeto de Lei Nº 254) a respeito da 

identificação e atendimento dos alunos com altas habilidades/superdotação, através 

da criação de um cadastro nacional para estes alunos. Contudo ainda não foram 

definidos critérios nem responsáveis pela constituição do cadastro, mostrando que 

este assunto não está amadurecido no país. O 7º Congresso Brasileiro 

Multidisciplinar de Educação Especial, que teve sua conclusão em Londrina, no ano 

de 2013, revela a preocupação dos estudiosos sobre altas habilidades/superdotação 

a respeito da melhoria na formação para que os professores estejam aptos a 

trabalhar com esses alunos, contribuindo, também, para a superação dos muitos 

mitos que tecem barreiras para o atendimento desses alunos (GONÇALVES, 2013). 

Até o presente momento, a legislação que permeia as AH/SD se 

resume às leis aqui apresentadas. Contudo, ao contrário do que muitas vezes 

acontece, essas políticas públicas não foram em suma deixadas apenas no plano 

legislativo. Em 2005, quando se iniciou a implantação dos NAAH/S no país, o estado 
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do Paraná entrou em ação, porém a ênfase que aqui será dada se destina ao 

Núcleo localizado na cidade de Londrina. O próximo capítulo aborda de maneira 

mais profunda o trabalho realizado nesse projeto. 

 

3.3. O CONHECIMENTO DOS PROFESSORES ACERCA DAS ALTAS 

HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO – ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 

Mesmo que existam muitos mecanismos de identificação dos alunos 

com altas habilidades/superdotação, o professor ainda é ator fundamental nesse 

processo, como é referido por Aranha (2002) e Pérez (2003), possibilitando a 

superação de mitos e informações errôneas a respeito desses alunos. Além disso, 

em comum acordo com os estudos de Brandão e Mori (2007), o atendimento 

adequado e de qualidade também tem como sujeito essencial o professor. Todavia, 

esse professor, sujeito ativo no processo de identificação e atendimento dos alunos 

com altas habilidades/superdotação, necessita de uma formação que lhe dê 

subsídios para tal prática. 

Apresentados os conceitos, características e legislação acerca das 

altas habilidade/superdotação, é apropriado saber se o conhecimento que os 

professores possuem sobre tais assuntos é minimamente suficiente para que sejam 

capazes de identificar e atender esses alunos em sala de aula. Para isso, foi 

realizada uma entrevista (Apêndice A) com 12 professoras de um Centro Municipal 

de Educação Infantil da cidade de Cambé – Paraná, através de um questionário. 

Para a computação e análise das respostas, as professoras serão nomeadas, em 

ordem alfabética, de A até L. 

Sabendo que o atendimento diferenciado aos alunos com altas 

habilidades/superdotação é um direito e deve ser oferecido preferencialmente na 

rede regular de ensino, o objetivo dessa entrevista é identificar se os professores da 

rede regular possuem conhecimentos básicos que possibilitem identificar e realizar 

um trabalho adequado caso se deparem, em sua carreira docente, com esses 

alunos. Buscando atingir esse objetivo, a entrevista possui uma questão acerca da 

formação das entrevistadas, uma questão sobre o tempo seu tempo de atuação na 

educação, duas questões acerca dos conhecimentos adquiridos sobre AH/SD 

durante sua formação, três questões sobre os conceitos, características e 



36 

 

*Curso de formação de professores em nível médio. 

identificação de alunos com AH/SD e uma questão sobre sua experiência de 

trabalho com estes alunos. 

Dentre as entrevistadas, 02 possuem menos de cinco anos de 

profissão (Professora I e Professora J), 03 possuem um período de carreira entre 

seis e dez anos (Professora B, Professora C e Professora G), 05 possuem de onze a 

vinte anos (Professora A, Professora E, Professora F, Professora K e Professora L) 

e 02 possuem mais de vinte anos nessa profissão (Professora D e Professora H). 

Nota-se que há uma grande diversidade no tempo de atuação docente das 

professoras entrevistadas, porém, isso não significa que mesmo em um período 

curto de tempo atuando em sala de aula, não haja possibilidade de que o professor 

tenha em sua turma alunos com AH/SD. 

Sobre a formação, 06 professoras cursaram o Magistério* 

(Professora B, Professora C, Professora F, Professora H, Professora J e Professora 

L), 10 cursaram a graduação em Pedagogia (Professora A, Professora B, Professora 

C, Professora D, Professora E, Professora F, Professora G, Professora H, 

Professora I e Professora K), 01 cursou a graduação em História (Professora L), 01 

se especializou em Educação Infantil (Professora A), 01 se especializou em 

Educação (Professora C), 01 se especializou em Metodologia da Ação Docente 

(Professora G), 03 se especializaram em Psicopedagogia (Professora B, Professora 

E e Professora H) e 05 se especializaram em Gestão, Supervisão e Orientação 

Escolar (Professora D, Professora E, Professora F, Professora K e Professora L). 

Nenhuma das professoras possui formação específica na área de Educação 

Especial, que, segundo Brandão e Mori (2007), daria maior subsídio de 

conhecimentos para o trabalho com as AH/SD. 

A terceira questão tem como foco saber o que as professoras 

estudaram a respeito das AH/SD durante sua formação acadêmica e o que lembram 

sobre esse estudo. Observando as respostas, percebe-se que a maioria das 

professoras se lembra de ter estudado sobre AH/SD, revelando ter apreendido 

aspectos básicos sobre sua definição e algumas características dos alunos com 

altas habilidades/superdotação, fato que se ilustra pela seguinte resposta: “Sim, já 

estudei a respeito e um indivíduo é considerado superdotado na medida em que ele 

apresenta notável nível de desempenho ou elevada potencialidade em aspectos 

isolados ou combinados” (Professora I). 
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A porcentagem de respostas é igual para as professoras que se 

lembram de ter estudado, mas não apreenderam conceitos básicos e as professoras 

que não se lembram de nenhuma disciplina voltada a esse assunto. As duas 

respostas a seguir revelam, respectivamente, essas ideias: “Sim, mas foi muito 

rápido, foi só uma pincelada, não teve como compreender muito bem” (Professora 

F); “Sim, mas foi muito rápido, foi só uma pincelada, não teve como compreender 

muito bem” (Professora F). Isso nos remete a pensar no que dizem Nóvoa (1997), 

Pimenta (1999) e Saviani (2009), que criticam a fragmentação cada vez mais 

exacerbada dos conteúdos apresentados nos cursos de formação docente. Essa 

fragmentação da formação não permite ao professor a construção do conhecimento 

significativo que possibilita a realização de um trabalho de qualidade com os alunos 

com AH/SD e com alunos que apresentam, ou não, outras necessidades especiais. 

Procurando confirmar as respostas dadas à questão anterior, a 

quarta questão da entrevista busca identificar as disciplinas dos cursos de formação 

concluídos pelas professoras, que comtemplaram o tema das altas 

habilidades/superdotação. De acordo com as respostas, apenas duas professoras 

não se lembram de nenhuma disciplina que tenha contemplado as AH/SD como 

conteúdo curricular. Contudo, a resposta de uma delas contradiz o que disse na 

questão anterior (onde afirma ter estudado a respeito deste assunto): “Não me 

lembro de nenhuma disciplina que tenha abordado esse assunto” (Professora F). 

Essa contradição leva a constatar que seus estudos a respeito das AH/SD foram 

realizados em cursos extracurriculares ao Magistério, à graduação e à 

especialização. Essa atitude de busca da professora por aperfeiçoamento de seus 

conhecimentos fora dos cursos de formação inicial (graduação e especialização) é 

muito positiva, pois, como afirmam Nóvoa (1997) e Pimenta (1999), a formação do 

professor deve ser contínua e a iniciativa para essa formação deve ser, inicialmente, 

do professor. 

A quinta questão diz respeito diretamente aos conhecimentos que as 

professoras possuem sobre o conceito de altas habilidades/superdotação. 

Analisando as respostas dadas a essa questão, observa-se que há um equilíbrio 

entre respostas que se aproximam do conceito científico das altas 

habilidades/superdotação e respostas baseadas nos conhecimentos do senso 

comum a respeito dessa categoria da Educação Especial, como mostram 

respectivamente as respostas das professoras I e K: “São indivíduos que 
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apresentam maior desempenho, observando-se maior capacidade intelectual geral, 

elevada potencialidade em aspectos isolados ou combinados, notável talento em 

artes e capacidade psicomotora”; “São crianças que tem maior facilidade em 

determinadas áreas do conhecimento em outras não tem um bom rendimento 

escolar”. Contudo, nenhuma professora conseguiu sintetizar de maneira completa o 

conceito de AH/SD, apresentado por Aranha (2002), Brandão e Mori (2007), Virgolim 

(2007) e Fleith (2007) como a interação entre três grupamentos básicos (capacidade 

de desempenho geral e/ou específico acima da média, alto nível de 

comprometimento com a tarefa e nível elevado de criatividade) que podem ser 

encontrados em qualquer dos seguintes aspectos, isolados ou combinados: 

capacidade intelectual geral, aptidão acadêmica específica, pensamento criativo ou 

produtivo, capacidade de liderança, talento especial para artes e capacidade 

psicomotora. 

Dando continuidade ao foco do assunto anterior, a sexta questão 

busca identificar os conhecimentos das professoras acerca das características 

apresentadas por alunos com altas habilidades/superdotação. Com base nas 

respostas apresentadas, observa-se que duas professoras dizem não conhecer 

nenhuma característica apresentada por alunos com altas habilidades/superdotação, 

quatro professoras apresentam respostas baseadas nos conhecimentos do senso 

comum, ideia que se ilustra com a resposta da professora D (“Facilidade, talento, 

capacidade e habilidade de saber coisas que outros têm dificuldade”) e seis 

professoras apresentam respostas que se aproximam cientificamente das 

características apresentadas por Aranha (2002), Virgolim (2007) e Fleith (2007), 

como mostram as respostas das professoras B e L: “Habilidades acima da média. 

Envolvimento com a tarefa (concentração). Criatividade (pensar em algo diferente)” 

(Professora B); “Inteligência, rapidez de pensamento, boa memória, talento especial, 

rapidez de aprendizagem, memória elevada, agilidade de movimentos, força e 

resistência, capacidade de pensamento abstrato, capacidade de produção 

acadêmica, etc.” (Professora L). Porém nenhuma resposta apresenta um conjunto 

amplo de características básicas. É válido reconhecer que o número de 

características apresentado pelas autoras é significativamente grande e variado, 

porém, se o professor não tem uma ideia mínima dessas características, não poderá 

reconhecer o aluno com altas habilidades/superdotação e, consequentemente, não 

poderá oferecer a ele o atendimento adequado. 
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A sétima questão se refere à identificação dos alunos com altas 

habilidades/superdotação, buscando reconhecer se as professoras se consideram 

aptas a fazer a identificação desses alunos em sala de aula. Nas respostas 

apresentadas, percebe-se um ligeiro equilíbrio entre as professoras que acreditam 

ser capazes de identificar alunos com altas habilidades/superdotação e as que 

acreditam não ser capacitadas para isso. As respostas das professoras A e F 

ilustram esse equilíbrio de ideias: “Creio que reconheceria algumas características, 

mas jamais poderia dizer se ele se enquadraria como tal” (Professora A); “Acredito 

que sim, e posso dizer que se as escolas não tiverem condições adequadas para 

esses alunos, dificilmente eles terão condições de desenvolvê-las” (Professora F). 

As professoras estão corretas em pensar que a identificação desses alunos não é 

feita apenas por quem está à frente da sala de aula, pois como afirmam Aranha 

(2002), Virgolim (2007), Azevedo e Mettrau (2009), essa identificação é feita através 

de diferentes agentes e instrumentos. Contudo, deve-se reconhecer a importância 

do professor nesse processo de identificação, já que é ele quem observa 

diretamente na escola as atitudes dos alunos em relação aos conhecimentos e 

habilidades que apresentam. 

Por fim, a oitava e última questão diz respeito à experiência que as 

professoras possuem acerca do trabalho com alunos com altas 

habilidades/superdotação. De todas as entrevistadas, apenas uma professora 

(Professora J) afirma já ter identificado um aluno com altas habilidades/superdotação 

na área de artes visuais, ela encaminhou o caso à Secretaria de Educação e o aluno 

foi encaminhado para um curso de desenho. Refletindo sobre essa única resposta 

afirmativa à questão, a atitude da professora foi positiva, porém o atendimento 

especializado não pode se limitar a apenas uma esfera de aprofundamento para 

desenvolvimento das habilidades do aluno. Como salientam Virgolim (2007) e 

Brandão e Mori (2007), o enriquecimento escolar (atividade desenvolvida nas salas 

de recursos) é a melhor possibilidade de atendimento adequado para o 

desenvolvimento das capacidades e habilidades dos alunos com altas 

habilidades/superdotação. Dando continuidade à análise do assunto tratado na 

reflexão sobre esta última questão (atendimento especializado para alunos com 

AH/SD), o próximo capítulo traz um estudo mais aprofundado sobre o Núcleo de 

Atividades de Altas Habilidades/Superdotação – NAAH/S, da cidade de Londrina. 
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4. CAPÍTULO 3 - NÚCLEO DE ATIVIDADES DE ALTAS 

HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO – NAAH/S 

 

4.1. CONHECENDO O NÚCLEO DE ATIVIDADES DE ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO DE 

LONDRINA 

 

Sabendo que o Núcleo de Atividades de Altas 

Habilidades/Superdotação (NAAH/S) de Londrina se encontra no Colégio Estadual 

Vicente Rijo, é necessário, antes de nos aprofundarmos sobre esse núcleo, fazer 

uma breve caracterização do Colégio. O Colégio Estadual Vicente Rijo - Ensino 

Fundamental, Médio e Profissional, se localiza na Avenida Juscelino Kubistchek, 

número 2372, na região central da cidade de Londrina, no norte do Estado do 

Paraná. O colégio foi inaugurado em 1946 e, originalmente, funcionava no prédio do 

então Grupo Escolar Ministro Osvaldo Aranha, localizado na Rua São Salvador, 

número 998, onde atualmente funciona o Colégio Marcelino Champagnat. Vinte 

anos depois se mudou para o endereço atual. Este colégio funciona nos três 

períodos (matutino, vespertino e noturno) e atende alunos do ensino fundamental, 

ensino médio e ensino profissionalizante, além de ofertar atendimento em Salas de 

Atividades Pedagógicas de Apoio ou Complementares. Dentre as atividades 

desenvolvidas nestas salas, encontra-se o NAAH/S. Esse projeto foi tema da 

reportagem publicada em dezembro de 2012, a respeito em que a coordenadora 

Fabiane Chueire Cianca descreve brevemente o trabalho realizado no NAAH/S, e 

sobre o processo de identificação dos alunos. Também nessa entrevista encontram-

se os depoimentos de alunos que fazer parte desse programa, revelando satisfação 

com os próprios resultados obtidos nas atividades lá realizadas (LEÃO, 2012). 

De acordo com a descrição encontrada no Projeto Político 

Pedagógico (PPP) do Colégio Vicente Rijo (PARANÁ, 2012) o NAAH/S é composto 

por: 

 

Sala de Recursos de Enriquecimento Curricular, para alunos com Altas 
Habilidades/Superdotação, que apresentam desempenho acima da média 
ou elevada potencialidade, em quaisquer aspectos, isolados ou 
combinados: capacidade intelectual geral; aptidão acadêmica específica; 
pensamento criativo ou produtivo; capacidade de liderança; talento especial 
para artes e capacidade psicomotora. 
O Colégio implantou a partir de fevereiro de 2006, um programa de 
enriquecimento curricular, destinada a alunos que apresentam vetores 
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relacionados à superdotação. Para tanto, caberá aos professores a 
identificação das áreas de altas habilidades do aluno, observando como 
estas estão sendo utilizadas no contexto escolar, e planejando as atividades 
de ensino de forma a promover o crescimento de acordo com o ritmo, as 
possibilidades, interesse e necessidades de cada aluno. (p. 220-221) 

 

A organização para atendimento dos alunos com altas 

habilidades/superdotação e os recursos ofertados para tal são descritos no PPP da 

seguinte maneira: 

 

A dinâmica para freqüentar esse espaço que o colégio oferta, será sempre 
em horário contrário do ensino regular, no mínimo duas vezes por semana. 
Podendo exceder a este, devendo esses encontros, serem controlados pelo 
professor, em fichas de registros. Nesse horário, o trabalho se difere das 
aulas comuns e não se destinam à recuperação de conteúdos curriculares 
em que o aluno apresenta rendimento inferior, mas sim se destina a 
realização de trabalhos diversificados, em que o aluno se dedica às áreas 
de seu interesse e/ou aptidões, bem como de desenvolvimento de grupos 
de estudos, discussões de tema de seu interesse. 
A sala de Recursos de Altas Habilidades/Superdotação, do colégio está 
equipada com computadores, Scanner, impressora, TV, vídeo, DVD e 
internet, para proporcionar aos alunos, o um bom nível de informação 
através do uso das tecnologias modernas. (p. 221) 

 

Buscando conhecer mais detalhadamente e compreender o trabalho 

realizado neste Núcleo, foi realizada uma entrevista (Apêndice B) com as 

responsáveis pela coordenação do NAAH/S de Londrina: Fabiane Chueire Cianca 

(Coordenadora Geral), Josiane Maria Sichieri da Costa (Unidade de Atendimento ao 

Professor) e Viviane Tramontina Leonessa (Unidade de Apoio a Família). A fim de 

melhor organizar a reflexão sobre as informações coletadas na entrevista, foram 

elencadas cinco categorias de análise: organização escolar; identificação e 

atendimento; desafios e dificuldades dos alunos; desafios e dificuldades dos 

professores; e formação de professores. Neste tópico serão abordadas as três 

primeiras categorias citadas, comtempladas nas questões de 01 até 12 e na questão 

15 da entrevista. 

A respeito da organização escolar, as questões de 01 até 07 e a 

questão 11 abordam, respectivamente, o período em que o trabalho vem sendo 

desenvolvido, o objetivo do NAAH/S, a organização da equipe, o número de alunos 

que participam das atividades desenvolvidas, as concepções teóricas em que se 

baseia o trabalho da equipe, as disposições legais que respaldam o trabalho do 

NAAH/S e de onde provém os alunos atendidos no Núcleo de Londrina. 

De acordo com a coordenadora, Fabiane Chueire Cianca, o trabalho 
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foi iniciado em 2005 com o início da identificação dos alunos e no ano seguinte com 

a implantação das salas de recursos, mas o NAAH/S só foi definitivamente 

implantado em 2010. O objetivo é investir na área de talento apresentada pelo aluno 

e potencializar isso através da apresentação de atividades que vão além do que é 

trabalhado na escola. Para que esse objetivo seja alcançado, o NAAH/S conta com 

uma equipe de cerca de 20 pessoas (incluindo o Núcleo localizado na cidade de 

Rolândia), incluindo a coordenação (composta pelas entrevistadas), uma intérprete 

de LIBRAS e dezesseis professores (entre professores das salas de recursos e 

professores das oficinas chamados “oficineiros”). Ainda de acordo com as 

informações obtidas pela fala da coordenadora, participam do projeto cerca de 85 

alunos, incluindo os atendidos em Londrina e em Rolândia. 

Sobre as concepções teóricas em que se baseia o trabalho realizado 

no NAAH/S, a teoria apresentada por Renzulli constitui a base científica da prática 

dos professores, através do modelo triádico de enriquecimento que comporta as 

atividades di tipo I (exploratórias), as atividades do tipo II (de treinamento) e as 

atividades do tipo III ( investigação de problemas reais). O trabalho desenvolvido é 

amparado legalmente pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e, 

era, também, amparado pelo Decreto 6571/2008, que, infelizmente, foi revogado em 

2011. A Deliberação 02 de 2003, que visa os serviços a serem ofertados e as 

instruções para abertura das salas de recursos também subsidia legalmente o 

funcionamento do NAAH/S que atende alunos da cidade de Londrina e de suas 

proximidades. Mesmo não sendo mencionadas pelas entrevistadas, como 

apresentado no segundo capítulo deste trabalho, há outras disposições legais que 

amparam o atendimento especializado do aluno com altas/habilidades 

superdotação. 

Na nona questão, sobre a identificação e encaminhamento dos 

alunos, a coordenadora Fabiane Chueire Cianca destaca: 

 

Nosso grande potencial de encaminhamento são os professores das salas 
de aula regular. Vou dar um exemplo: o professor de biologia ou de ciências 
está no sétimo ano com seus alunos e tem autoridade e autonomia para 
perceber qual dos alunos dele tem interesse investigativo, tem uma busca 
do conhecimento além do que o professor está dando, tem uma habilidade 
em interagir com aquele conhecimento. Então é o professor da sala de aula 
que pode trazer essa informação, essa é a nossa maior via de acesso 
desses alunos. 
Mas ele pode ser indicado, também, pela própria família, por outros colegas. 
Às vezes, nós temos diversos alunos aqui que falam “Olha, eu estou aqui, 
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mas tem o meu amigo. Ele é tão bom quanto eu, ou melhor”. Os alunos 
também podem fazer sua autoindicação, o que é bem difícil de acontecer, 
porque eles não se sentem a vontade pra fazer isso, mas, ainda assim, 
acontece. 
Eles são indicados pela avaliação no contexto. Então, independente dessa 
via, seja pelo professor que identificou, seja pela família, o próprio colega ou 
ele mesmo, se chegou até nós, vamos até essa escola e pedimos a 
avaliação no contexto para as altas habilidades desses alunos. Essa 
avaliação é composta de uma observação dos professores, em que 
pedimos a observação de três professores diferentes nas disciplinas em que 
aquele aluno se destaca. 
[...] Então essa avaliação no contexto é feita por três professores, a 
pedagoga ou pedagogo responsável pela escola reúne esses três 
documentos, faz uma análise geral e encaminha para nós. Chegando aqui 
esse material, a Josiane, que é a nossa responsável por essa área, analisa 
esse material, entra em contato com a escola e repassa para os nossos 
professores das salas de recursos. Depois nós vamos chamar os pais para 
fazer uma entrevista, vamos chamar o aluno para começar a conversar e, 
se necessário, vamos até a escola observar esse aluno e explicar para seus 
professores o que são altas habilidades, o que buscamos e o que queremos 
desses professores. 
Facilmente encontramos entre nossos colegas professores aqueles que 
apostam contra os alunos. É difícil encontrar professores que elogiam seus 
alunos e, muitas vezes, aqueles que elogiam ouvem dos próprios colegas 
“Na sua aula ele é bom, mas na minha ele é péssimo” e, então, eles 
quebram toda a ideia: em lugar de o aluno crescer no potencial dele, muitas 
vezes, ele é abafado dentro do seu próprio ambiente. 

 

Novamente, é válido salientar que Aranha (2002), Virgolim (2007), 

Azevedo e Mettrau (2009) defendem o uso de mais de um intrumento para 

identificação dos alunos com altas habilidades/superdotação e é exatamente esta a 

prática realizada pela equipe do NAAH/S de Londrina. Dessa maneira, o resultado 

do processo de identificação é mais conciso e distante de um reconhecimento 

equivocado das características desses alunos. 

Após a identificação, o atendimento dos alunos, assunto 

comtemplado nas questões 08, 10 e 12, é definido da seguinte maneira pela 

coordenadora: 

 

Os alunos que estudam de manhã vêm no período da tarde e são atendidos 
por cronograma. O professor da sala de recurso é responsável por, no 
máximo, 20 alunos. Como eles são todos superdotados, estabelecemos um 
teto de uns 15 alunos, porque o professor não é superdotado (risos), o 
aluno é. Esses alunos vêm com seu professor da sala de recurso que 
desenvolve um trabalho de dedicação, um trabalho permanente com esses 
alunos e, na medida em que esse professor vai vendo as habilidades e os 
interesses desses alunos, ele vai encaminhando para essas oficinas do 
NAAH/S. Aqui nós temos a de matemática, música, LIBRAS, arte, física, 
história, teatro, filosofia, linguagem e artes cênicas. Nesse momento está 
funcionando assim. 

 

Essas oficinas são realizadas em laboratórios ou em atividades de 
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campo conforme a necessidade das atividades a serem realizadas, como ilustra a 

fala de Fabiane Chueire Cianca: 

 

Nós temos na escola os laboratórios de física, química e biologia. O 
professor de física usa bastante o laboratório e os outros professores variam 
de acordo com a necessidade de cada momento. Nós temos a sala que tem 
a TV pen drive, nós temos outros recursos nas próprias salas de aula como 
computador, aparelho de TV e DVD, então os professores acabam 
utilizando os espações que forem necessários. Temos um kit de 
instrumentos que o professor de música utiliza indo até uma sala um pouco 
mais distante pra não atrapalhar o restante do grupo, pra fazer a oficina de 
música. Então, depende da necessidade de cada oficina. E também há 
atividades fora daqui: são várias atividades exploratórias que normalmente 
acontecem fora, se tem um grupo de interesse em uma área específica que 
quer visitar um museu, a casa de cultura da UEL (Universidade Estadual de 
Londrina) é bastante visitada pela oficina de Artes que vai e observa a 
exposição, então fazemos uma oficina que tem a ver com o tema da 
exposição que está acontecendo. Também vão ao laboratório de anatomia 
da UEL e no Parque Arthur Thomas. Isso depende da organização do 
professor da sala de recursos ou dos oficineiros para realizar as atividades 
fora daqui. Quando isso acontece os pais são comunicados com bilhete e 
assinam a autorização, dependendo de onde for vamos a pé ou os pais 
levam e nos encontramos no lugar. 

 

Infelizmente, após o aluno concluir o ensino médio, as suas 

atividades no NAAH/S são encerradas. Seria interessante que o trabalho pudesse 

continuar no ensino superior, porém a legislação somente assegura o atendimento 

especializado aos alunos enquanto ingressos na educação básica. 

Na condição de pessoas com altas habilidades/superdotação e 

participantes das atividades desenvolvidas no NAAH/S durante sua educação 

básica, os alunos enfrentam algumas dificuldades e desafios, assunto tratado na 15ª 

questão apresentada às entrevistadas. De acordo com as responsáveis pela 

coordenação e organização do NAAH/S as maiores dificuldades e desafios 

encontrados pelos alunos dizem respeito à falta de interesse pelos conteúdos 

apresentados na escola regular e à interação social, por não se interessarem pelos 

mesmos assuntos que os demais colegas. Outra dificuldade bastante comum é a 

rotulação por parte de professores e colegas de sala quando são informados que o 

aluno tem altas habilidades/superdotação. Essa última situação dá oriegm aos 

muitos mitos em relação aos alunos com altas habilidades/superdotação, citados por 

Pérez (2003), e que acabam por desencorajar os alunos em relação às suas 

próprias potencialidades. Todas as pessoas que convivem com o aluno com altas 

habilidades/superdotação, em especial os professores, devem se atentar às atitudes 

e falas referidas a esse aluno, pois influenciam diretamente na visão que o aluno 
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constrói acerca de si mesmo. 

Uma formação de professores que comtempla de maneira mais 

completa possível conteúdos sobre as altas habilidades/superdotação, contribui para 

a superação de atitudes negativas do professor em relação aos alunos com altas 

habilidadades/superdotação. Essa formação é o foco principal do tópico a seguir. 

 

4.2. A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E O TRABALHO COM ALUNOS COM ALTAS 

HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO NO NAAH/S DE LONDRINA 

 

Para melhor compreender a importância da formação de professores 

para um trabalho de qualidade com alunos com altas habilidades/superdotação, 

serão ponderadas neste tópico as duas últimas categorias de análise elencadas na 

entrevista realizada sobre o funcionamento do NAAH/S de Londrina: a formação 

exigida aos professores atuantes neste projeto e as dificuldades e desafios que 

encontram em sua prática. 

Sobre a formação dos professores, assunto abordado na 13ª 

questão, Josiane Maria Sichieri da Costa (responsável pela unidade de atendimento 

ao professor) explicita: 

 

Os professores da sala de recursos precisam ter a especialização em 
Educação Especial. O nosso interesse em ter esses oficineiros na 
participação das oficinas é porque nossa formação nem sempre condiz com 
a área de interesse dos alunos. Por exemplo: eu sou pedagoga, e meu 
aluno tinha interesse em astronomia, então não tinha como trabalhar esse 
assunto com ele. Para trabalhar isso, buscava parcerias com pessoas 
voluntárias, ia até a UEL, que tem um grupo que estuda astronomia. Eles 
vinham aqui e davam palestras, levávamos os alunos lá, faziamos 
observações à noite, o que fosse possível para os alunos terem contato com 
essa área de interesse. 
Com a implantação do NAAH/S a conseguimos essa carga horária e 
escolhemos professores de áreas específicas. Então, os oficineiros são 
professores da rede estadual que já passaram num concurso ou são 
professores contratados (PSS) com formação específica e que tenham, pelo 
menos, vontade de trabalhar com o projeto. Não exigimos a formação em 
Educação Especial para os oficineiros, mas a grande maioria que veio para 
cá começou a fazer alguns cursos na área de altas habilidades ou até 
especialização em Educação Especial. Mesmo não sendo uma exigência, 
eles acabam se interessando, até para saber lidar melhor com esses 
alunos. 

 

Analisando a resposta, é válida a opinião a respeito de que os 

professores oficineiros, além da formação específica na área em que atuam em suas 

oficinas, deveriam ter uma formação na área de Educação Especial, pois, conforme 
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afirmam Brandão e Mori (2007), o professor que atua no atendimento especializado 

necessita dessa formação. Contudo, apesar de não terem especialização na área de 

Educação Especial, a fala acima referida mostra que os professores que iniciaram o 

trabalho com os alunos com AH/SD mostraram interesse em se apropriar de 

conhecimentos que permitissem melhorar sua prática em relação ao trabalho com 

estes alunos. Essa atitude é muito positiva, pois, como ideia já mencionada na visão 

de Nóvoa (1997) e Pimenta (1999), a busca pela continuidade de formação deve ser 

uma atitude tomada diretamente pelo próprio professor. 

Ainda de acordo com a visão de Josiane Maria Sichieri da Costa, os 

cursos de Pedagogia não oferecem subsídio básico para a prática dos professores 

no atendimento especializado aos alunos com altas habilidades/superdotação, 

dentro e fora da sala de aula. Em sua resposta à 14ª questão, ela revela não estar 

satisfeita com os conteúdos apresentados no curso de Pedagogia em relação à 

Educação Especial. Essa insatisfação é ilustrada pela seguinte fala: 

 

Essa preparação deixa bastante a desejar. Me formei no curso de 
Pedagogia em 2004 e na época eu tive na disciplina de Educação Especial 
a possibilidade de escolher fazer um trabalho na área de altas habilidades, 
e foi o que eu fiz. Eu acho que falta formação, não só para as altas 
habilidades, mas para a Educação Especial de forma geral. 
No curso de Pedagogia seria mais interessante que tivesse mais 
fundamentação teórica, mais contato com a área, porque além de alunos 
com altas habilidades/superdotação nós temos alunos que têm altas 
habilidades, mas têm alguma outra necessidade associada [...]. 

 

Além de impossibilitar a realização de um trabalho de qualidade com 

os alunos com altas habilidades/superdotação, essa formação insuficiente dificulta o 

processo de identificação desses alunos por parte do professor, constituindo a última 

categoria de análise, encontrada na última (16ª) questão da entrevista apresentada 

às professoras componentes da coordenação do NAAH/S de Londrina. Novamente, 

de acordo com Josiane Maria Sichieri da Costa, as principais dificuldades e desafios 

encontrados pelos professores que atuam com os alunos nesse projeto é a 

identificação dos mesmos. A seguinte fala ilustra essa preocupação: 

 

Em relação à sala de recurso, ainda não existe um protocolo oficial de 
identificação, pois as pesquisas estão acontecendo neste momento, o Brasil 
ainda está caminhando. Então, como nós temos um grande leque de 
características de altas habilidades em que o aluno pode ser superdotado 
só na área artística, ou na liderança, precisamos ter uma visão ampliada de 
como estar avaliando esse aluno, porque não é só uma avaliação intelectual 
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que vai dizer se esse aluno apresenta altas habilidades/superdotação. 
Às vezes ainda é difícil. Nos perguntamos “Será que é mesmo? Vamos 
investigar um pouco mais?”, pois isso demanda tempo de observação, 
tempo para lançar desafios pra esse aluno, pra ver a resposta dele, e isso, 
muitas vezes, angustia o professor. Porque não existe ainda, e acho que 
nunca vai existir por conta de uma população tão diversificada, um tipo 
determinado de procedimento. O professor tem que ir usando da sua própria 
criatividade para avaliar esses alunos, buscando orientação que damos 
individualmente. 

 

Apesar de ainda existirem algumas dificuldades em relação à 

identificação dos alunos, à rotulação negativa dos alunos por alguns professores, à 

interação e convivência dos alunos com pessoas que não compreendem sua 

particularidades, é visível a grande importância do trabalho realizado no Núcleo de 

Atividades de Altas Habilidades/Superdotação de Londrina. Considerando esse 

trabalho, a formação de professores deve oferecer os conhecimentos básicos 

pertinentes para sua realização, buscando a superação dos mitos, dos rótulos 

negativos e da negligência de atendimento especializado aos alunos com altas 

habilidades/superdotação. 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao refletir sobre a formação de professores é possível perceber que 

o professor precisa de uma formação básica muito intensa, que lhe permita trabalhar 

com todos os tipos de alunos. É necessário, portanto, que ele próprio busque a 

continuidade de sua formação, procurando sempre manter seu espírito investigativo, 

fugindo ao “espírito mercantil” que permeia a fragmentação dessa formação, pois a 

formação inicial é importante, mas seu aprimoramento é componente essencial na 

definição da qualidade do trabalho que irá realizar. Contudo, é dever do Estado 

oferecer essa formação que é exigida para os professores, caso contrário o 

professor não terá oportunidade de colocar em prática seu espírito investigador e de 

buscar o aperfeiçoamento de seus conhecimentos e capacidades. 

Também é possível notar que na formação de professores, 

especialmente no que se refere às políticas públicas, ainda há uma distância 

significativa entre o que é pensado e o que é realmente colocado em prática. 

Infelizmente, mesmo com o professor ainda visto como agente fundamental de 

transformação social, sua formação não é considerada com a mesma importância, já 

que o verdadeiro objetivo das políticas públicas para a formação de professores 
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acaba por ser o de formar professores adaptáveis ao sistema de produção 

capitalista, apenas sendo capazes de reproduzir os ideais vigentes nesse modelo de 

produção. 

Além disso, através do estudo realizado neste trabalho, é possível 

afirmar que as altas habilidades/superdotação, consideradas como fazendo parte da 

complexidade da educação especial, necessitam de tanta atenção quanto as outras 

categorias dessa modalidade de educação no que se refere às Políticas Públicas de 

atendimento e investimento em cursos de formação/capacitação para professores. 

Também pode ser afirmado que mesmo que esses alunos possuam capacidade 

acima da média em determinadas áreas do conhecimento, em outras não ocorre o 

mesmo, e, como os demais alunos, precisam da atenção e dedicação do professor 

para superação de suas dificuldades. 

Sobre os conhecimentos que as professoras da rede regular 

possuem (considerando as entrevistas realizadas com as professoras do Centro 

Municipal de Educação Infantil localizado na cidade de Cambé, acerca das altas 

habilidades/superdotação) é possível afirmar que estes conhecimentos não são 

suficientes para que seja realizado um trabalho de qualidade com esses alunos. 

Mesmo os professores que atuam no Núcleo de Atividades de Altas 

Habilidades/Superdotação de Londrina se sentem inseguros em relação à 

identificação desses alunos e ao apoio que podem oferecer para o desenvolvimento 

de suas potencialidades. Isso significa que, se os professores formados em 

Educação Especial ou que buscaram complementação de sua formação na área das 

altas habilidades/superdotação ainda não possuem conhecimentos suficientes para 

realizar um trabalho de qualidade com esses alunos, os professores da rede regular 

se encontram ainda mais despreparados para atuar em salas que comtemplam 

alunos com AH/SD. 

A partir dessa pesquisa, também foi possível concluir que o acervo 

de estudos e publicações acerca das altas habilidades/superdotação ainda é muito 

escasso em relação a outras categorias da Educação Especial. Portanto, este 

trabalho contribui para o aumento desse acervo, comtemplando informações básicas 

e estudos mais aprofundados sobre os conceitos, características, identificação e 

atendimento de alunos com altas habilidades/superdotação, além da importância da 

formação de professores para o trabalho com esses alunos. 
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Outro aspecto importante a ser considerado na conclusão deste 

trabalho diz respeito ao que foi dito por Josiane Maria Sichieri da Costa, sobre o 

curso de Pedagogia, na entrevista realizada no NAAH/S, em que afirma que a 

preparação do professor nesse curso para o trabalho com altas habilidades deixa a 

desejar, não sendo suficiente para atender às necessidades desses alunos. É 

necessário repensar a matriz curricular desse curso, a fim de contemplar de maneira 

mais significativa os conteúdos alusivos à educação especial, não só no que se 

refere às altas habilidades/superdotação, mas em todas as suas categorias. 

A respeito de minha própria formação, este trabalho contribuiu para 

meu conhecimento acerca das altas habilidades superdotação e para minha 

capacidade de pesquisar e buscar o aperfeiçoamento dessa formação. Toda a 

reflexão acerca da formação de professores e o trabalho com alunos com altas 

habilidades/superdotação me possibilitou a formação de um espírito investigativo 

para que, após a conclusão do curso, eu prossiga nos estudos a respeito desse 

assunto, fazendo jus a formação do professor como um ciclo contínuo que deve ter 

como ponto de partida a própria vontade do professor em aprimorar seus 

conhecimentos e sua prática. 

Por fim, conclui-se que é preciso buscar, além de uma formação de 

qualidade que permita ao professor atender adequadamente as necessidades de 

todos os alunos, a valorização dessa formação, tendo como foco a superação da 

fragmentação, da desvalorização e da visão mercadológica que prejudica sua 

formação e, consequentemente, a formação de todos os alunos que estiverem 

sujeitos à sua prática, considerando a grande importância que a formação do 

professor possui no trabalho com todos os alunos, mas, em especial, com aqueles 

com altas habilidades/superdotação. 

Este estudo é apenas uma pequena parcela de tudo o que pode ser 

pesquisado a respeito da formação de professores e das altas habilidades 

superdotação. Ainda há um caminho muito longo a ser percorrido no que se refere 

às pesquisas nestas duas áreas, estando ou não relacionadas diretamente, a partir 

de novos questionamentos como: Que medidas podem ser tomadas para a 

superação da desvalorização e da fragmentação da formação docente? De que 

maneira os professores das salas de recursos e do NAAH/S podem contribuir para a 

implementação de políticas públicas sólidas de atendimento aos alunos com altas 

habilidades/superdotação? Qual a visão dos alunos com altas 
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habilidades/superdotação a respeito do papel dos professores em sua própria 

formação? As pesquisas realizadas a partir desses novos questionamentos também 

poderão contribuir ricamente para a complementação dos conhecimentos produzidos 

acerca dos assuntos tratados nesta pesquisa. 
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APÊNDICE A 

Entrevista – Professora da rede regular 

 

1. Há quanto tempo atua na área da Educação? 

 

2. Qual é sua formação acadêmica? 

 

3. Você já estudou sobre altas habilidades/superdotação? O que se 

lembra a respeito do assunto? 

 

4. Quais disciplinas, durante o magistério / a graduação / a 

especialização contemplaram esse assunto? 

 

5. Qual é o conceito de altas habilidades/superdotação? 

 

6. Quais são as características apresentadas por alunos com altas 

habilidades/superdotação? 

 

7. Você reconheceria um aluno com altas habilidades/superdotação em 

sua sala de aula? 

 

8. Você tem/teve alunos com altas habilidades/superdotação? Caso a 

resposta seja positiva, comente sobre sua experiência (diagnóstico do aluno, 

metodologias, atendimento, suas dificuldades, dificuldades dos alunos, 

relação entre a escola e a família). 
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APÊNDICE B 

Entrevista – Núcleo de Altas Habilidades/Superdotação de Londrina 

 

1. Há quanto tempo este trabalho está sendo desenvolvido em 

Londrina? 

 

2. Qual o objetivo principal do NAAH/S? 

 

3. Quantas pessoas contém a equipe do NAAH/S? 

 

4. Quantos alunos participam desse programa atualmente? 

 

5. Quantos alunos já participaram desde que esse trabalho se 

iniciou em Londrina? 

 

6.  Em que concepções teóricas se baseia o trabalho com os 

alunos? 

 

7. Em quais disposições legais este trabalho se encontra 

respaldado? 

 

8. Como funcionam os horários de atendimento aos alunos? 

 

9. Como é feito o encaminhamento dos alunos para este 

programa? 
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10.  As oficinas são realizadas as atividades desenvolvidas nas 

oficinas? 

 

11. Todos os alunos que participam do NAAH/S são alunos do 

colégio Vicente Rijo? 

 

13.  Qual a formação exigida para os professores que trabalham 

com esses alunos? 

 

14. Em sua opinião, o curso de Pedagogia fornece ao menos um 

princípio de preparação dos professores para o trabalho com estes alunos? 

 

15. Em relação ao trabalho pedagógico, qual a maior necessidade 

dos alunos? 

 

16.  Seguindo o mesmo princípio da questão anterior, qual a maior 

necessidade/dificuldade dos professores? 


