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RESUMO 
 
A presente pesquisa procurou investigar como a temática de altas 
habilidades/superdotação (AH/SD) tem sido entendida pelos docentes do 
ensino superior, especificamente os coordenadores dos cursos de 
licenciaturas, da Universidade Estadual de Londrina, por serem representantes 
do corpo docente desses cursos, formadores de profissionais da educação. 
Dessa forma, estabeleceu-se como objetivo: identificar a percepção dos 
coordenadores dos colegiados dos cursos de licenciatura da UEL a respeito de 
AH/SD e o contexto social. Esta pesquisa descritiva, de análise quali-
quantitativa, contou com a participação de 14 docentes. A entrevista com 
roteiro semiestruturado foi utilizada para a coleta de dados, nos quais foi feita a 
análise de conteúdo, após a sua transcrição. Os resultados indicaram que a 
percepção dos docentes sobre a temática é ainda elementar, utilizam-se do 
senso comum, ao tratar da superdotação, imbuídos de mitos, entre eles, o de 
acreditar que os superdotados podem desenvolver problemas sociais, sofrer de 
instabilidade emocional e ser pessoas de poucos amigos.  A percepção dos 
docentes é de que facilmente a pessoa com AH/SD é vitima de discriminação, 
assim como as pertencentes a outros grupos minoritários.  
 
Palavras-chave: Educação Especial. Altas habilidades/superdotação. Ensino 
superior. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa buscou investigar a percepção dos 

coordenadores dos colegiados dos cursos de licenciatura da UEL a respeito de 

pessoas com altas habilidades/superdotação (AH/SD) e sua relação com o 

contexto social. Justifica-se a relevância deste em função da possibilidade de 

haver entre os docentes da universidade algumas ideias e falsos juízos sobre a 

temática, principalmente no que se refere às relações estabelecidas entre o 

estudante universitário com AH/SD e seus pares, segundo a percepção dos 

coordenadores. 

Como a definição de AH/SD é ainda bastante discutida devido 

a teorias diferentes e divergentes, convém apresentar as concepções adotadas 

neste estudo. A opção escolhida para cumprir com o propósito explanado foi 

tomar como referência a proposta do Ministério da Educação (MEC), contida na 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

(BRASIL, 2008), a Teoria dos Três Anéis (RENZULLI, 2004) e, ainda, os 

princípios definidos por Gardner (1995) sobre Inteligências Múltiplas.  

No Brasil, a legislação educacional (Resolução nº 02/01 

CNE/CEB - BRASIL, 2001) considera como pessoas com AH/SD aquelas que 

apresentam “grande facilidade de aprendizagem que as leve a dominar 

rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes” condizentes com os 

conhecimentos aceitos pela humanidade.  

A partir da Política Nacional na Perspectiva da Educação 

Inclusiva, as pessoas com AH/SD são aqueles que:  

 
[...] demonstram potencial elevado em qualquer uma das 
seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, 
acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes. Também 
apresentam elevada criatividade, grande envolvimento na 
aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu 
interesse (BRASIL, 2008, p. 15). 

 

Ao se tratar das particularidades de pessoas com AH/SD e 

visando a identificação dessa população, Freitas e Barrera Pérez (2010, p. 17-

20) elencaram algumas características gerais, tais como: precocidade e gosto 
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pela leitura; cultivo de interesses variados e diferenciados dos de seus pares; 

tendência a se associar com pessoas muito mais velhas (ou muito mais novas) 

em lugar de pessoas da mesma idade; assincronismo; preferência por 

trabalhar/estudar sozinhos; independência e autonomia; senso de humor 

desenvolvido; perfeccionismo; capacidade de observação muito elevada; 

liderança; gosto e preferência por jogos que exijam estratégia.  

Virgolim (2007, p. 44) ressalta que, “para ser considerado 

superdotado, o aluno não precisa exibir todas essas características”, 

entretanto, cabe lembrar aos observadores, entre eles os docentes, que a 

presença desses comportamentos, exibidos de forma consistente, são fortes 

indicadores de AH/SD. 

Levando em conta que será tratado da relação das AH/SD com 

o contexto social, é importante ressaltar que não consta das listas elaboradas 

pelas estudiosas da área que pessoas nesta condição apresentem, 

necessariamente, problemas de relacionamento social. Acredita-se que tal 

ideia esteja fortemente relacionada aos mitos que envolvem a superdotação. 

Constam dos registros de pesquisadores da área, muitos mitos, 

falsos juízos e ideias errôneas que se mantêm ao longo dos anos. Barrera 

Pérez (2003, p. 46) afirma que, “historicamente, os mitos (do grego mўthos, 

‘fabula’) surgem para explicar situações ou pessoas reais que a lógica humana 

não consegue compreender e tem sua raiz no medo ao novo que todo ser 

humano enfrenta”. 

Segundo Winner (1998, p. 14-18), “há nove suposições 

fortemente mantidas, sobre superdotação”, ou seja, nove mitos: superdotação 

global; talentosas, mas não superdotadas; QI excepcional; origem unicamente 

biológica; ou ambiental; o pai condutor; esbanja saúde psicológica; todos são 

superdotados; as crianças superdotadas se tornam adultos eminentes. 

Didaticamente, Barrera Pérez (2003, p. 47; 2004, p. 69-82) 

denomina os mitos e crenças como ‘fantasmas’, classificando-os em sete 

categorias: Mitos sobre constituição; Mitos sobre a distribuição; Mitos sobre 

identificação; Mitos sobre níveis ou graus de inteligência; Mitos sobre 

desempenho; Mitos sobre consequências; Mitos sobre o atendimento. 
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Sabe-se que existem estudos sobre identificação e 

atendimento da criança e adolescente, mesmo que de modo escasso, porém, 

em relação às pessoas adultas é quase nula ou rara a pesquisa disseminada. 

Freitas e Barrera Pérez (2010, p. 88) afirmam: 

 
[...] até o momento, pouco tinha sido pesquisado neste campo 
tão fascinante que é o adulto com AH/SD. Na literatura 
especializada, geralmente são analisadas características 
comuns encontradas em crianças e adolescentes, mas, 
raramente aquelas relativas a adultos. 

 

Acreditar que por serem adultos já não precisam de 

direcionamento é um equívoco. Eles estão na universidade e precisam ser 

atendidos por seus professores, os quais, por sua vez, necessitam de uma 

formação que respalde seu investimento nesta e em toda a população da 

Educação Especial. Entretanto, como constatado por Freitas e Barrera Pérez 

(2010), há uma escassez de pesquisas no que se refere às AH/SD em adultos, 

o que pode justificar o pouco conhecimento sobre a área. Levando-se em conta 

a importância da produção científica, abaixo se apresenta um recorte dos 

assuntos tratados nos estudos encontrados sobre essa temática. 

Cianca, Lyra e Marquezine (2010a, 2010b) constataram, em 

uma pesquisa, que dos 6.084 artigos, referentes à área de Educação Especial, 

especificamente sobre AH/SD aferidos em 22 periódicos indexados e avaliados 

em QUALIS A1, A2 e B1, somente 28 abordaram a temática em questão. 

Em pesquisa realizada em 2012, no Banco de Dados da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), há 

registrados 88 estudos que tratam do assunto AH/SD, sendo dez teses e 78 

dissertações. É importante salientar que os registros encontrados datam de 

1987 a 2010. Pode ser que existam outros ainda não catalogados. 

Para este trabalho, como se verá a seguir, foram elencados 

alguns estudos que pudessem respaldar a discussão do problema de pesquisa 

já explanado. Entre eles a dissertação de Barrera Pérez (2004 - PUC-RS), que 

tem como título “Gasparzinho vai à Escola: um estudo sobre as características 

do aluno com altas habilidades produtivo-criativo”. Nela a estudiosa buscou 

descobrir as características específicas de alunos com indicadores de altas 
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habilidades, produtivo-criativos, em duas escolas de classe popular de Porto 

Alegre. A análise destacou as características percebidas em pessoas com 

AH/SD, tais como:  

 
leitura precoce; características de aprendizagem superiores à 
média; motivação/envolvimento com a tarefa, liderança e 
planejamento; indicadores de persistência e responsabilidade; 
relações de amizade com outras pessoas com altas 
habilidades; [...] maior incidência de características de 
criatividade e comunicação [...]; estilos de aprendizagem, 
formas de estudar e solucionar problemas [...]. (BARRERA 
PÉREZ, 2004, p. 8). 

 

A dissertação da pesquisadora Peraino (2007 – UCDB), 

intitulada “Adolescente com altas habilidades/superdotação de um 

assentamento rural: um estudo de caso”, teve como objetivo colaborar com 

discussões que abrangessem tanto a área da educação como a da psicologia 

social e da saúde, focalizando um adolescente de um assentamento rural, cuja 

formação educacional deu-se em uma escola rural, no Mato Grosso do Sul.  

Os resultados mostraram a necessidade de uma interação 

social e educacional diferenciada que auxiliasse a inserção desse grupo de 

pessoas na sociedade, proporcionando-lhes, assim, um desenvolvimento 

propício para que pudessem, com seus talentos, ajudar no desenvolvimento 

das áreas relacionadas às suas habilidades. 

Oliveira (2007 – UFSM) produziu sua dissertação, tratando das 

características da superdotação numa pesquisa chamada “Altas habilidades na 

perspectiva da subjetividade”. Buscou, nesse estudo, compreender o sentido 

subjetivo das altas habilidades, no processo de aprendizagem, e estabelecer a 

inter-relação entre a subjetividade social e a subjetividade individual na 

configuração subjetiva dos sujeitos da pesquisa.  

O trabalho evidenciou que os traços e características apontados 

pela literatura não aparecem, necessariamente, em todos os sujeitos com altas 

habilidades, e que conhecer esses atributos pouco ajuda no processo de 

desenvolvimento e aprendizagem desse sujeito. Conclui o trabalho justificando 

ser importante conhecer as características gerais das altas habilidades 

apresentadas pela literatura, porém, muito mais que isso, importa conhecer o 
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sujeito como ator e possuidor de emoções, afetividade e, ainda, como se 

configura em sua personalidade o desenvolvimento de suas altas habilidades. 

Outra dissertação, intitulada “Representação Feminina em Um 

Programa de Atendimento às Altas Habilidades/Superdotação”, desenvolvida por 

Reis (2008 – PUC-Bsb), apontou que o gênero feminino, é, em âmbito mundial, 

ainda fortemente discriminado em relação ao masculino. Dessa forma, este 

trabalho teve como objetivo investigar os fatores envolvidos na sub-

representação das meninas, em um programa de atendimento às altas 

habilidades. Concluiu-se que a indicação e o encaminhamento efetuados por 

profissionais do ensino regular, tendem a ser influenciados por estereótipos.  

Além dessas dissertações apresentadas até o momento, que 

tratam basicamente da identificação das pessoas com AH/SD na infância, 

considerou-se a produção de Delpretto (2009 – UFSM) intitulada “A pessoa 

com altas habilidades/superdotação adulta: análises do processo de 

escolarização com elementos da contemporaneidade”, por ter como objeto de 

estudo pessoas adultas – três sujeitos com idade, localidade e experiências 

diferenciadas. Os resultados indicaram que, mesmo em situações adversas, as 

pessoas com AH/SD adultas ainda investem no aprofundamento de seus 

interesses, visando, além de outros, ao reconhecimento profissional. 

Considerando que esse tema ainda é recente no âmbito da 

educação, há que se investigar quais são as percepções que os coordenadores 

de colegiados, dos cursos de licenciaturas, têm sobre a relação do estudante 

com AH/SD e seu contexto social. É este o objetivo desta pesquisa. Tal 

investigação procura saber como esses profissionais percebem a relação social 

pertencente aos estudantes com AH/SD, e, ao mesmo tempo, busca desvelar 

mitos e construir referencial que possa contribuir para novas discussões e 

pesquisas.  

 
MÉTODO  

 
Participantes 

Participaram desta pesquisa 14 coordenadores dos colegiados 

dos cursos de licenciatura da UEL, ofertados no ano de 2011. Esta escolha 
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teve como objetivo verificar a possibilidade de abrangência que a função de 

coordenador propicia, como também o fato de poder contemplar visões 

diferentes nas variadas licenciaturas – formadoras dos futuros professores que 

atuarão com esse grupo de estudantes. 

Na Tabela 1, tem-se uma visão panorâmica dos docentes 

participantes cujos dados coletados serão tratados a seguir. 

 
                 Tabela 1 – Perfil geral dos docentes participantes. 

File Gênero Área Experiência 

P1 M Humana/Social 20 
P2 F Biológicas 29 
P3 F Humana/Social 6 
P4 M Exatas 10 
P5 F Humana/Social 20 
P6 M Humana/Social 18 
P7 M Humana/Social 16 
P8 F Humana/Social 15 
P9 F Exatas 13 
P10 F Humana/Social 15 
P11 M Humana/Social 11 
P12 F Exatas 29 
P13 F Biológicas 23 
P14 F Exatas 16 

                     Fonte: Elaborada pela autora. 

 
Ambiente  

A entrevista com os participantes aconteceu em seus 

respectivos gabinetes. 

 

Instrumento  

As informações foram coletadas junto aos coordenadores dos 

colegiados de cursos de licenciaturas da UEL por meio de um roteiro de 

entrevista semiestruturado, parte de uma pesquisa de um curso de pós-

graduação stricto sensu. O instrumento, composto por 14 perguntas, foi 

subdividido em duas partes: na primeira, as questões propostas referentes à 

pesquisa e, na segunda, dados de identificação do entrevistado. 

       
 Materiais 

 As entrevistas foram registradas por gravadores/áudio – um 

aparelho celular da marca Nokia, modelo 5235 e um gravador digital de voz, da 
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marca COBY e modelo CXR 190, de modo a possibilitar a posterior transcrição 

integral de seu conteúdo. 

 
Procedimento 

O procedimento realizado contou com o rigor de uma pesquisa 

científica, visto que o projeto foi submetido ao Comitê de Ética da UEL6, sendo 

aprovado sem ressalvas. Para a coleta dos dados, contataram-se os 

participantes para agendar o horário e o local para a realização das entrevistas. 

Previamente foi encaminhado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

por meio de e-mail. As entrevistas propriamente ditas duraram o tempo médio 

de 20 minutos.  

 
Tratamento dos Dados 

 As entrevistas foram gravadas, transcritas e tratadas com o 

aporte do software QDA miner, programa próprio para tratamento de análise 

qualitativa (SANTOS, 2007, p. 51). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A partir dos dados levantados por meio das entrevistas com os 

coordenadores dos cursos de licenciatura e tabulados na tabela 2, apresenta-

se a discussão quali-quantitativa deles. 

As respostas dadas pelos participantes forneceram materiais 

para a constituição da Tabela 2. Elas foram classificadas e distribuídas em 

itens como frequência – número de vezes que o participante mencionou o 

assunto tratado na subclasse – número de participantes – quantifica os 

sujeitos – e percentual de participantes (%P) – evidencia, em percentual o 

número de participantes. 

Os dados apresentados na tabela 2 mostram uma visão geral 

das percepções dos participantes no que diz respeito às AH/SD e o contexto 

social. São, pois as subclasses relacionadas a esse aspecto que se discutirá 

nesse momento. 

                                                 
6
 Parecer de Aprovação nº 029/2011 – CEP/UEL – Registro CONEP 268 
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Tabela 2 – Dados quantitativos. 

Classe Subclasse Frequência Nº de 
Participante 

%  
P 

R
e
la

ç
ã

o
 A

H
/S

D
 

e
 c

o
n
te

x
to

 

s
o
c
ia

l 
1 Sofre preconceitos 11 7 50,0% 

2 AH/SD podem levar a dificuldades 
emocionais e/ou sociais 

15 9 64,3% 

3 AH/SD como referencia do grau de 
dificuldade da disciplina 

1 1 7,1% 

4 Possíveis resultados das interações 
dos estudantes com o colega com AH/SD 

15 11 78,6% 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 
A análise inicia-se por aquela que demonstra que o estudante 

com AH/SD (1) Sofre preconceitos. Essa percepção foi relatada onze vezes 

por sete participantes (50%), como comprovam algumas transcrições: 

 
P6 Porque isso pode servir também como um fator de 
discriminação... a gente sabe que tanto sofre discriminação 
aquele que tem deficiência [...], quanto aqueles que as vezes 
se sobressaem [...] também acabam sofrendo uma pressão.  
 
P10 Todo mundo, até você perceber como é a universidade, o 
bullying que acontece com esses alunos que sabem mais, né, 
eles ficam isolados, tem a “panelinha” dos “CDFs” e os 
outros todos. 
 
P13 A gente vê que tem até um preconceito, com aquele 
aluno que se destaca  

 

Pesquisas como a de Peraino (2007), Oliveira (2007) e Reis 

(2008) tratam da questão da interação social, da afetividade do superdotado e 

do preconceito referente à mulher com AH/SD e sua representatividade na 

sociedade. Esses estudos ratificam, entre outros, a discriminação contra as 

pessoas que fogem ao padrão de normalidade, instituído pela sociedade, assim 

como reforçam o legado histórico das oportunidades negadas a grupos 

minoritários como negros, mulheres, deficientes e outros. 

Ainda sob a perspectiva da relação da AH/SD e o contexto 

social, apresenta-se a ideia que foi mencionada por nove participantes, 15 

vezes, referente ao fato de que as (2) AH/SD podem levar a dificuldades 

emocionais e/ou sociais. Além das dissertações que mostram que esta não é 

uma realidade no contexto da superdotação, destacam-se também os mitos 

discutidos por Barrera Pérez (2003, 2004) tais como os de consequência e de 

constituição, que consideram como um equívoco acreditar que os 
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superdotados desenvolverão problemas sociais e sofrerão de instabilidade 

emocional. 

Os participantes relataram, entre outras peculiaridades, o 

seguinte: 

    
P2 É uma pessoa que tem uma baixa autoestima, por incrível 
que pareça, é uma pessoa que então não se esforça, por 
sobressair, na realidade eu acho meio que se esconde, e isso 
faz com que ele vá ficando para trás.  
 
P8 eu entendo que esse aluno muitas vezes ele pode até pela 
própria situação de se mostrar muito, ele possa estar 
desenvolvendo algum tipo de problema, então de repente 
ele possa estar necessitando de um acompanhamento 
psicológico. 

 
P9 Eles levam na brincadeira, mas eles percebem e acabam 
lidando diferente, de repente o professor pergunta alguma 
coisa, todo mundo olha para aquele aluno esperando a 
resposta...  
 
P11 primeiro acho que, manter uma interação com os seus 
colegas de, assim, de humildade mesmo né, assim ele, 
sabendo que ele tem essa facilidade, não menosprezar, 
vamos dizer assim, os colegas pra não criar um tipo de 
divisão, desse aluno em relação à turma e, e ao mesmo tempo 
saber reconhecer esses méritos. 
 
P12 eu acho, que é muito dependente do caráter de cada um 
isso ai. Pode ser que ele seja aceito no grupo e pode ser 
que ele não seja aceito pelo grupo. É muito complicado, né. 
As relações sociais são muito complicadas, principalmente 
entre adolescente. 

 

As colocações dos docentes levam a questionar as relações 

sociais dos estudantes de forma geral, não exclusivamente as do aluno com 

AH/SD. Isto é, atribuir dificuldades de relacionamento aos superdotados é uma 

maneira equivocada de entendê-los, pois eles podem, em determinado grupo, 

não se identificar e ter problemas de relacionamento, entretanto isso não 

significa que todas as suas relações sociais sejam problemáticas.  

Pessoas superdotadas podem apresentar dificuldades 

emocionais e/ou sociais, assim como qualquer outra, contudo esta não é uma 

condição para sua identificação. É importante frisar que se tais pessoas 

apresentam algum tipo de comportamento antissocial, no momento em que se 
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reúnem com seus pares, normalmente, elas são capazes de estabelecer 

vínculo demonstrar bom relacionamento. 

Uma das características impostas ao superdotado do tipo 

acadêmico é a de que os alunos com (3) AH/SD sejam referência ao grau de 

dificuldade da disciplina. Os próprios colegas de sala, conforme a explicação 

do docente, abaixo destacada, levanta a questão: se até o aluno com AH/SD 

não ‘deu conta’ da avaliação ou tarefa proposta, isso indica que é o professor 

que precisa rever sua prática.  

 
P14 Outra coisa que acontece também, é que quando eles 
sabem claro, eles percebem que um colega, tem facilidade não 
é. Aí às vezes todo mundo vai mal à prova, inclusive esse 
colega, aí a gente, professora, é que é cobrada, falam “não 
ó, tá vendo, até o fulano foi mal professora! Essa prova não 
tava certa!”. Então a gente passa por isso também! “Se nem 
fulano conseguiu ir bem, é porque essa prova foi mal 
formulada”, então tem essa detecção por parte dos colegas. 

 

De forma geral, no contexto social, é esta a imagem que se 

tem sobre a superdotação do tipo acadêmico (BRASIL, 2008). Entretanto, nem 

mesmo os estudantes com esse tipo de habilidade e expressão podem, 

necessariamente, se apresentar dessa forma. As pesquisas, como a de 

Delpretto (2009), apontam para as dificuldades encontradas em adultos 

superdotados que, por falta de encaminhamento, não foram atendidos em seu 

curso escolar e acadêmico. 

Moreira (2005), ao se referir às dificuldades concernentes ao 

perfeccionismo dos adolescentes superdotados, reforça a ideia de que os 

cuidados com seu desempenho exigem tanto deles quanto dos que os cercam, 

no sentido de se preparar um bom conteúdo de questões. Ou seja, se eles, que 

são exigentes, não obtiveram o resultado esperado, provavelmente quem 

formulou a tarefa também não atingiu seus objetivos, deixando entrever 

problemas na elaboração da tarefa.  

Deve-se, ainda, levar em conta o que Silva e Paixão (2010, p. 

460) asseveram: “o sujeito com altas habilidades/superdotação necessita de 

mais estímulos e mais desafios para que o ensino torne-se significativo”. Isso 

faz com que o docente se sinta imbuído de formas diferenciadas para atender 
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também a este grupo de alunos, normalmente com interesse maior e, ainda, 

focado em um determinado assunto. 

A subclasse que versa sobre (4) Possíveis resultados das 

interações dos estudantes com o colega com AH/SD foi mencionada por 

onze participantes, das seguintes maneiras: 

 
P1 se ele não consegue, se ele começa a se isolar, ou 
dependendo de como ele se comporta em sala de aula, se ele 
acaba se tornando impaciente com a dificuldade dos colegas, 
se ele hostiliza a dificuldade dos colegas, eu acho que isso 
gera também uma hostilidade por parte dos colegas. 
 
P3 Mas sempre tem o esquisito da turma, então, se for essa 
postura, aí realmente os alunos estranham e sempre há uma 
brincadeira, alguma coisa. 
 
P4 Olha o que a gente vê aqui é que aqueles que tem mais 
facilidade de aprendizagem, os alunos, eles até procuram, 
buscam, mas no intuito de tirar algum proveito, porque sabe 
fazer lista, consegue resolver, normalmente é no intuito de 
buscar ajuda mesmo, eles veem alguém que pode auxiliar, 
principalmente porque ele está no mesmo nível, se acham mais 
perto dele. 
 
P5 Eles percebem quando tem alguém, eles mesmos 
identificam “ah, esse fulano é o sabe tudo”, e eles identificam, 
assim como eles identificam quem tem mais dificuldade. 
 
P7 Eu acho que essas são as pessoas mais admiradas e 
invejadas de alguma forma 

 

Isolar-se, ser considerado agressivo, ser submetido a 

brincadeiras sem graça, conforme apontaram os participantes, são atitudes que 

podem estar presentes no cotidiano dos estudantes que se destacam. Os 

jovens se unem por afinidades e, ‘cruelmente’, importunam aqueles que julgam 

diferentes e vulneráveis.  

Vale lembrar que esta não é a realidade de todos os 

superdotados, pois nem todos são ou estão isolados de seu grupo, conforme 

apontou o P1. Isso pode depender, e muito, da forma com que o próprio 

superdotado reage a sua condição. Não é regra que um superdotado seja 

isolado, ou exibido, conforme indicado pelos participantes e referido na 

literatura e em pesquisas apresentadas neste trabalho, inclusive Barrera Pérez 
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(2004), quando aborda a questão do relacionamento com os superdotados, 

ressalta a existência de relação de amizade entre eles e com as demais 

pessoas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o objetivo geral de identificar a percepção dos 

coordenadores dos colegiados dos cursos de licenciatura da Universidade 

Estadual de Londrina a respeito da relação entre as AH/SD e o contexto social, 

foram realizadas entrevistas com esses docentes e análise de conteúdo que 

subsidiou as considerações sobre o problema proposto.  

De acordo com os participantes, no que tange ao fato dos 

alunos com AH/SD sofrerem preconceitos, 50% deles acreditam que essas 

pessoas são discriminadas por fugirem do padrão de “normalidade” instituído 

pela sociedade. 

Sobre a questão das AH/SD causarem dificuldades emocionais 

e/ou sociais, 64,3% dos docentes atribuem a esse público problemas de 

relacionamento. Para eles as relações sociais já são complicadas pelo fato de 

serem adolescentes e podem se intensificar dependendo da forma com que ele 

interage com os demais. 

No que diz respeito às AH/SD dos alunos servirem de 

referência ao grau de dificuldade da disciplina, 7,1% dos entrevistados 

afirmaram que os colegas de turma acabam exigindo do professor uma certa 

conduta baseada no sucesso ou insucesso acadêmico desse estudante, 

considerado pelos pares como tendo uma capacidade acima da média. 

Quanto aos possíveis resultados das interações dos 

estudantes com o colega com AH/SD, 78,6% dos participantes asseveram que 

podem ser hostilizados e ser vítimas de brincadeiras de mau gosto, se seu 

comportamento apresentar certa falta de humildade. Pode ainda despertar 

admiração ou inveja pelo seu bom desempenho.   

Pode-se afirmar, assim, que a percepção dos docentes da 

UEL, investigados nesta pesquisa, está diretamente ligada ao conhecimento 
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trazido pelo senso comum e não condiz com a realidade. Espera-se que este 

estudo possa contribuir na busca de maiores investimentos na área de AH/SD 

especialmente no ensino superior. Acredita-se que os dados discutidos nesse 

artigo representam o início de uma discussão que precisa ser divulgada e 

ampliada no cenário da Educação Especial.  

 

REFERÊNCIAS 

 

BARRERA PÉREZ, Susana Graciela Pérez. Mitos e crenças sobre as pessoas 
com altas habilidades: alguns aspectos que dificultam o seu atendimento. 
Cadernos de Educação Especial, Santa Maria, v. 2, n. 22, p. 45-59, 2003. 

BARRERA PÉREZ, Susana Graciela Pérez. Gasparzinho vai à Escola: um 
estudo sobre as características do aluno com altas habilidades produtivo-
criativo. 2004. Dissertação (Mestrado em Educação) - Pontifícia Universidade 
Católica de Porto Alegre, Porto Alegre. 

BRASIL. Resolução CNE/CEB nº 2, de 11 de setembro de 2001. Institui 
Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Brasília, 
2001b. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB0201.pdf>. Acesso em: 2 ago. 
2010. 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Política 
Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. 
Inclusão: Rev. Educ. Esp., Brasília, v. 4, n. 1, p. 1-61, jan./jun. 2008. Ed. 
Especial. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/revinclusao5.pdf>. Acesso em: 7 
fev. 2011. 

CIANCA, Fabiane Silva Chueire; LYRA, Juliana Chueire; MARQUEZINE, Maria 
Cristina. Produção em altas habilidades/superdotação: investimento para longo 
prazo. In: CONGRESSO INTERNACIONAL SOBRE ALTAS 
HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO, 1., 2010, Curitiba. Anais... Curitiba: UFPR, 
2010a. p. 443-51. 

CIANCA, Fabiane Silva Chueire; LYRA, Juliana Chueire; MARQUEZINE, Maria 
Cristina. A produção cientifica sobre altas habilidades/ superdotação contida 
nos periódicos indexados. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO 
ESPECIAL, 4., 2010, São Carlos. Anais... São Carlos: UFSCAR, 2010b. 

COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL 
SUPERIOR (CAPES). Banco de teses. Disponível em: 
<http://www.capes.gov.br/servicos/bancoteses.html>. Acesso em: 29 jun. 2011. 



 

 

15 

DELPRETTO, Bárbara Martins de Lima. A pessoa com altas habilidades/ 
superdotação adulta: análises do processo de escolarização com elementos da 
contemporaneidade. 2009. Dissertação (Mestrado em  Educação) - 
Universidade Federal de Santa Maria. 
 
FREITAS, Soraia Napoleão; BARRERA PÉREZ, Susana Graciela Pérez. Altas 
habilidades/superdotação: atendimento especializado. Marília: ABPEE, 2010. 

GARDNER, Howard. Inteligências múltiplas: a teoria na prática. Porto Alegre: 
Artmed, 1995. 

MOREIRA, Geraldo Estáquio. Perfeccionismo em adolescentes superdotados 
atendidos em um programa para alunos com altas habilidades/talentosos. 
2005. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Católica de 
Brasília. 

OLIVEIRA, Cynthia Garcia. Altas Habilidades na perspectiva da subjetividade. 
2007. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul, Campo Grande. 

PERAINO, Mariangela Alonso Capasso. Adolescente com Altas 
Habilidades/Superdotação de um assentamento rural: um estudo de caso. 
2007. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Católica Dom 
Bosco, Campo Grande. 

RENZULLI, Joseph. O que é esta coisa chamada superdotação, e como a 
desenvolvemos? Uma retrospectiva de vinte e cinco anos. Educação, Porto 
Alegre, ano 27, n. 1, p. 75–131, jan./abr. 2004. 

REIS, Ana Paula Poças Zambelli dos. Representação feminina em um 
programa de atendimento às altas habilidades/superdotação. 2008. 
Dissertação (Mestrado em Educação) - Pontifícia Universidade Católica de 
Brasília. 

SANTOS, Paulo França. Construção de significados e processos de 
identificação em jovens adultos com paralisia cerebral. 2007. Tese (Doutorado 
em Psicologia) - Universidade de Brasília. 

SILVA, Thais Aline Casseb da; PAIXÃO, Dayhammy Fabrizi Sampaio. 
Sociedade e altas habilidades: contribuições e perspectivas. Revista Educação 
Especial, Santa Maria, v. 23, n. 38, p. 455-66, set./dez. 2010. Disponível em: 
<http://www.ufsm.br/revistaeducacaoespecial>. Acesso em: 22 dez. 2010. 

VIRGOLIM, Angela M. R. (Org.). Altas habilidades/superdotação: encorajando 
potenciais. Brasília: Secretaria de Educação Especial, 2007. 

WINNER, Ellen. Crianças superdotadas: mitos e realidade. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1998. 


