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RESUMO

A pesquisa apresentada procurou conhecer as práticas docentes dos professores de duas
escolas públicas de Salvador (BA), com os codinomes Um e Dois, buscando
compreender como esses educadores identificam alunos com características de altas
habilidades/superdotação. Por meio de um trabalho de investigação minucioso, buscou-se
perceber como os professores, em suas práticas docentes, manifestam suas concepções,
valores e atitudes no processo de identificação dos referidos alunos. O estudo prioriza os
aportes teóricos do pesquisador Joseph Renzulli, que desenvolveu, dentre outros, o
modelo da concepção dos três anéis, utilizado para identificar estudantes com altas
habilidades/superdotação. A pesquisa foi realizada com catorze professores dessas
escolas, como sujeitos participantes do estudo. Os dados coletados valeram-se das
referências metodológicas da pesquisa qualitativa e da metodologia de história oral
temática, permitindo, com as observações em salas de aula, entrevistas semiestruturadas
e aplicação de questionário dedutivo, auscultar os docentes, e relacionar as ações desses
professores, em sala de aula, às dificuldades com as carências de recursos didáticos,
metodológicos, estruturais e políticos educacionais, para a identificação e o atendimento
aos alunos com as mais diversas necessidades educacionais, dentre elas, as altas
habilidades/superdotação. Com a utilização dessas estratégias de intervenção, obtiveramse dados indicando que os professores das escolas Um e Dois enfrentam diversas
dificuldades, comprometendo seriamente a identificação dos alunos com inteligência
acima da média.
Palavras-chave: Práticas docentes; Identificação das altas habilidades/superdotação;
In(ex)clusão.

ABSTRACT

This research aimed at knowing the teaching practices of teachers from two public
schools in Salvador (BA), with codenames One and Two, trying to understand how these
educators identify students with high abilities/giftedness characteristics. Through a
detailed investigation, it was sought to notice how teachers, in their teaching practices,
express their views, values, and attitudes in the process of identifying such students. This
study elects the theoretical contributions of the researcher Joseph Renzulli, who
developed, among others, the model of the design of the three rings, used to identify
students with high ability / giftedness. The research was carried out with fourteen
teachers, subjects of the study. The data collected relied on qualitative references and on
thematic oral history methodology, allowing, with the observations in classrooms, semistructured interviews, and with the use of a deductive questionnaire, listening to the
teachers, and relate the actions of these teachers, in the classroom, to the difficulties with
the lack of educational, methodological, structural and political resources, for the
identification and stimulation of the students with several educational needs, such as
high abilities/giftedness. With the use of the intervention strategies, the data shows that
the teachers, from One and Two schools, face several difficulties compromising the
identification of the above average intelligence students.
Keywords: Teaching practices; high abilities/giftedness identification; In(ex)clusion.
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1 INTRODUÇÃO

Os problemas para identificar alunos que apresentam características de altas
habilidades/superdotação constituem-se em desafios para professores, educadores e estudiosos
de várias áreas do comportamento. É importante considerar alguns aspectos para a
caracterização dos alunos com altas habilidades/superdotação, visto que diversas pesquisas
têm sido desenvolvidas com o objetivo de tentar encontrar respostas, de modo a elencar um
conjunto de distinções que possibilitem defini-las.
Nesse sentido, importa citar a Resolução CNE/CEB nº. 2/2001 das Diretrizes
Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica que estabelece algumas
características sinalizadoras dos alunos com altas habilidades/superdotação. Segundo a
referida resolução, os educandos com altas habilidades/superdotação são aqueles que
apresentam grande facilidade de aprendizagem, levando-os a dominar rapidamente conceitos,
procedimentos e atitudes; além de outras definições atuais que chamam a atenção para a
importância de aspectos como criatividade e envolvimento com a tarefa (ou motivação) como
definições de altas habilidades (BRASIL, 2001).
É necessário mencionar a concepção dos três anéis de Renzulli (2004), que define
superdotados como resultados da interação de três fatores, habilidade acima da média,
envolvimento com a tarefa e criatividade. O autor afirma que habilidade acima da média
envolve tanto as habilidades gerais quanto as específicas, o envolvimento com a tarefa referese à motivação na execução da atividade ou resolução de um problema e a criatividade
envolve fluência, flexibilidade e originalidade do pensamento, abertura a novas experiências,
curiosidade, sensibilidade para os detalhes e disposição para correr riscos.
Ainda de acordo com o autor, os três anéis devem interagir em algum grau, para que
um alto nível de produtividade possa emergir. Portanto, a interação entre os três anéis é a
característica marcante na produção de comportamentos superdotados, conceito utilizado para
definir atividades sinalizadoras de talento. Para o autor, existem fatores ligados à
personalidade e ao ambiente que também desempenham um papel importante na manifestação
de comportamentos que apresentam sinais significativos de talentos.
Destacamos dois aspectos relevantes do trabalho de Renzulli (2004). O primeiro
refere-se ao estudo que desenvolveu sobre a superdotação, dividindo-a em dois tipos: a
superdotação acadêmica, que associou à produção intelectual no ambiente escolar ou àquela
que se encontra vinculada às disciplinas curriculares, e a superdotação produtiva-criativa que
diz respeito à capacidade que o indivíduo apresenta para oferecer sempre um produto novo e
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original. O segundo diz respeito ao Modelo de Enriquecimento para toda a Escola – SEM, que
propõe atividades diferenciadas ou suplementares para todos os alunos da escola. Esse modelo
recomenda que sejam respeitadas as capacidades, os interesses, os estilos de aprendizagem, o
ritmo e também o nível de aprendizagem de cada aluno, considerando suas diferenças
demográficas e econômicas.
As bases normativas e o conceito para a inclusão do aluno com altas
habilidades/superdotação, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9.394/96
(BRASIL, 1996), trata, especificamente no Capítulo V, da Educação Especial, definindo-a
como modalidade de educação escolar oferecida na rede regular de ensino para pessoas com
necessidades especiais. Essa modalidade atinge todos os níveis de ensino, da educação infantil
ao ensino superior, e é considerada como um conjunto de recursos, estratégias e alternativas
de atendimentos que deve estar à disposição de todos os alunos.
A Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948 também decreta que todas as
pessoas dispõem de direito à educação. Ao considerar essa máxima, é dever dos educadores e
dos sistemas de ensino, conscientes de seus papéis, propiciar aos alunos sob suas
responsabilidades uma educação que garanta o atendimento de suas necessidades. Esse
atendimento deve evidenciar a importância de promover, para esses alunos, experiências
contínuas em cada período decisivo de seu desenvolvimento (DUNLAP, 1982).
Nesse sentido, ressaltamos que, de acordo com o Censo Escolar de 20121, dos
52.580.452 alunos matriculados na educação básica, 11 mil estudantes brasileiros estão
registrados no censo como aluno com altas habilidades/superdotação. Com esses dados,
constatamos que o atendimento da demanda potencial desses alunos está muito aquém do
desejável. Isso sugere que existe a necessidade de melhorar o reconhecimento da existência e
do atendimento aos alunos com altas habilidades/superdotação, tendo como fio condutor a
qualificação profissional dos professores para este atendimento.
Por conseguinte, ao considerar que a escola desempenha um papel importante na
construção de uma sociedade democrática, importa reconhecer que uma das metas prioritárias
das instituições de ensino deve ser a de proporcionar ao estudante um atendimento global de
suas carências, considerando a necessidade de agregar a este atendimento valores éticos e
morais. Essa afirmação fundamenta-se na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no
9.394/96, art. 4º, inciso III, art. 47, parágrafo 2º e no Cap.V. art. 58º a 60º (BRASIL, 1996),
que confere destaque à Educação Especial no atendimento a pessoas com necessidades
1

Os dados do Censo Escolar de 2013 não estão disponíveis no site: <portal.inep.gov.br/basica-censo>.

13

educacionais especiais e ao aluno com altas habilidades/superdotado, particularmente ao
aluno da escola pública que deve ter esse atendimento garantido por estas instâncias.
Dessa maneira, entendemos que se torna imprescindível o estabelecimento de políticas
públicas e a disponibilização de recursos com a finalidade de oferecer aos indivíduos com
altas habilidades/superdotação a oportunidade de atendimento de suas necessidades nos mais
diversos níveis. Tendo em vista que se faz necessário, para o processo de indicação ao
programa de atendimento educacional especializado, levar em conta todas as observações das
pessoas pertencentes ao cotidiano da criança, perguntamos de que maneira as escolas podem
promover ações planejadas que auxiliem diretamente na identificação desses alunos, que
problemas e ideias preconcebidas sobre os alunos com altas habilidades/superdotação
permeiam as relações entre professores e alunos, criando obstáculos no processo de
identificação e estimulação destes alunos.
Estabelecemos uma relação com a noção de preconceito proposta por Crochik (1997),
quando sugere que não se pode estabelecer um conceito unitário de preconceito, já que
apresenta aspectos que se referem a uma conduta rígida frente a vários objetos, e aspectos
variáveis, que remetem às necessidades específicas do preconceituoso, representadas nos
conteúdos distintos imputados aos objetos. O autor assegura ainda que:

Aquilo que leva o indivíduo a ser ou não ser preconceituoso pode ser
encontrado no seu processo de socialização no qual se transforma e se forma
como indivíduo. A sua manifestação é individual, assim como responde às
necessidades irracionais do indivíduo, mas surge no processo de socialização
como resposta aos conflitos aí então gerados (CROCHIK, 1997, p. 13).

Assim, convivendo com o debate conceitual, a discussão da legislação educacional, a
implantação de programas, a observação de práticas de ensino em escolas públicas de
Salvador, pensamos em realizar o estudo intitulado: A identificação das altas
habilidades/superdotação nas práticas docentes dos professores de duas escolas públicas de
Salvador. Esta pesquisa propõe investigar como os professores, em suas práticas pedagógicas,
manifestam suas concepções e atitudes no processo de identificação dos alunos que
apresentam esses indicadores. Além disso, a pesquisa enfrenta o desafio de compreender as
ações dos professores em sala de aula, de duas escolas públicas de Salvador, suas dificuldades
com as carências de recursos didáticos para atender, apropriadamente, indivíduos com as mais
diversas necessidades educacionais, dentre elas as altas habilidades/superdotação.
Para a realização deste estudo, utilizamos referências metodológicas da pesquisa
qualitativa que, de acordo com os estudos de Ludke e André (1986), deve estar situada dentro
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das atividades cotidianas do profissional de educação, aproximando-se da vida diária do
educador em qualquer esfera em que ele atue. Para a construção do terceiro capítulo,
empregamos a metodologia de pesquisa história oral temática. Segundo Meihy e Ribeiro
(2011), na história oral temática a objetividade é mais direcionada. Para os autores, a história
oral temática deve procurar o ponto de vista de quem vivenciou um fato e, por seu caráter
específico, a história oral temática destaca particularidades da história pessoal do descritor
que interessam por evidenciarem detalhes úteis ao conhecimento das questões principais.
Para dar conta das informações e dados da pesquisa, realizamos, durante vinte e
quatro encontros, observações em sala de aula das escolas, entrevistas semiestruturadas e
aplicação de questionários a três coordenadoras, nove professores e dois diretores, perfazendo
um total de catorze educadores das escolas mencionadas.
Os procedimentos metodológicos foram adotados visando investigar como os
professores, das referidas escolas, manifestam, em sala de aula regular, suas atitudes e
concepções no processo de identificação dos alunos com altas habilidades/superdotação, para
identificar a trajetória de ensino aprendizagem e a prática escolar destes professores, e
também observar, no cotidiano da sala de aula, as inter-relações/interlocuções dos professores
com os alunos nesse processo.
Os sujeitos desta pesquisa constituem-se de professores licenciados, concursados da
rede pública estadual da Bahia, atuando em regime de 40 horas semanais nas Escolas
escolhidas como representativas do campo desta investigação. O estudo observa, problematiza
e analisa distintas manifestações de atitudes e concepções de 14 professores em duas escolas
públicas da cidade de Salvador em relação ao processo de identificação dos alunos que
apresentam indicadores de altas habilidades/superdotação.
Na seção Altas Habilidades/Superdotação: Conceitos, mitos, história dos testes de
inteligência, trajetória das altas habilidades na Bahia e pesquisas no Brasil de 2000 a 2011,
inicialmente, discorremos, de maneira breve, sobre a história do atendimento ao aluno com
altas habilidades/superdotação no estado da Bahia, para contextualizar e elucidar o nosso
estudo, de maneira que o leitor possa dispor de maior abrangência do locus da pesquisa que
estamos realizando. Tomamos o cuidado de relatar toda a trajetória do atendimento ao aluno
com altas habilidades/superdotação na Bahia, pois os elementos que emergem desta história,
retratam, inequivocamente, o perfil do atendimento prestado a esses alunos e, de algum modo,
dialogam com a identificação das altas habilidades/superdotação nas práticas docentes dos
professores das escolas públicas de Salvador, tema desta pesquisa.
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Para tanto, buscamos conhecer o trabalho da psicóloga e educadora Maria Bernadette
Pataro de Queiroz que, em 2008, elaborou um projeto apresentado a UNESCO/MEC/SEESP,
intitulado Documento Orientador para Implementação da Unidade de Atendimento à Família
do Aluno com Altas Habilidades/Superdotação do Estado da Bahia: Uma Proposta Inspirada
no ideário de Joseph Renzulli. Este documento foi apresentado como parte dos produtos
solicitados para sua contratação para prestar consultoria à unidade de atendimento à família
do Núcleo de Atividades de Altas habilidades/Superdotação-NAAH/S-Bahia.
No documento, a autora destaca toda a trajetória do atendimento ao aluno com altas
habilidades/superdotação na Bahia, desde as primeiras iniciativas de atividades, em 1975,
com a criação da Escola Especial para Superdotados em Pojuca, até a implantação do Núcleo
de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação da Bahia, em 2006. Em seguida, discute os
conceitos das altas habilidades/superdotação no Brasil, buscando, com essa abordagem,
identificar os problemas e as reflexões desenvolvidas sobre a temática das altas
habilidades/superdotação, na produção científica publicada no período citado, para
compreender o debate conceitual.
Para a realização deste estudo, tomamos como referência o acervo encontrado no
banco de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES,
publicações do “Grupo de Trabalho da Educação Especial” – GT 15, da Associação Nacional
de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação, ANPED, Conselho Brasileiro para Superdotação,
CONBRASD e artigos acadêmicos da base da Scielo, que constituem referências
representativas do trabalho de pesquisa sobre a temática.
Logo após, fizemos uma breve abordagem sobre a construção do mito de mensuração
da capacidade cognitiva – o início dos testes de QI desenvolvidos por Alfred Binet no começo
do século XX na França e os meios de classificação da inteligência, verificando prováveis
implicações no processo de identificação do aluno com inteligência acima da média nas
práticas docentes da sala de aula regular. Propomos esta discussão no Capítulo 2, com o
intuito de refletir sobre a relevância/validade, na atualidade, dos testes psicométricos como
indicadores de inteligência, no cotidiano de uma sala de aula regular, visto que as pesquisas
atuais na área da inteligência mostram ter havido uma ampliação bastante relevante deste
conceito, indicando diferentes tipos, combinações e manifestações de inteligências.
Na terceira seção, As práticas pedagógicas de professores em sala de aula e as relações
com alunos regulares no processo de identificação das altas habilidades/superdotação,
focalizamos a questão da prática pedagógica dos professores, em presença de alunos que
podem apresentar alguns indicadores de altas habilidades/superdotação, numa sala de aula
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regular, em duas escolas da rede pública estadual da cidade de Salvador, com o objetivo de
discutir como a prática pedagógica desses professores no cotidiano de uma sala de aula
regular

relaciona-se

com

o

processo

de

identificação

dos

alunos

com

altas

habilidades/superdotação. Neste âmbito Freitas (2005) considera:

O estímulo das potencialidades de cada aluno no cotidiano escolar deve ser
trabalhado por práticas pedagógicas heterogêneas que levem em conta a
singularidade e a complexidade dos sujeitos [...]. (FREITAS, 2005, p. 163).

Ressaltamos que, para cumprir o acordo de sigilo das identidades dos sujeitos
participantes desta pesquisa, resolvemos omitir também os nomes das escolas. Portanto, as
escolas pesquisadas serão referidas com os pseudônimos de Escola Um e Escola Dois, a fim
de situarmos esses espaços neste estudo. Salientamos também que as escolas estaduais Um e
Dois foram escolhidas por apresentarem uma sala de recursos multifuncionais, já que a
presença destes espaços representa um compromisso da escola em trabalhar com alunos que
apresentam necessidades educativas especiais, dentre elas, altas habilidades/superdotação.
É importante mencionar que, de acordo com o documento elaborado pelo Grupo de
Trabalho do Ministério da Educação: Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva
da Educação Inclusiva de 2008 (PNE, 2008), com a Declaração de Salamanca em 1994,
institui-se, como norma, que as escolas do ensino regular devem oferecer educação a todos,
desafiando a situação de exclusão escolar dos alunos que apresentem deficiência, das crianças
que vivem nas ruas ou que enfrentam a situação do trabalho infantil, que estão em
desvantagem social, daquelas que apresentam diferenças étnicas, linguísticas ou culturais e
das crianças superdotadas.
O documento preconiza também que a educação especial, na perspectiva da educação
inclusiva, passa a compor a proposta pedagógica da escola, apontando como público alvo as
crianças que apresentam deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação (PNE, 2008). No entanto, apesar do atendimento ao aluno com altas
habilidades/superdotação estar previsto por lei no âmbito da educação especial na perspectiva
da educação inclusiva, em eventos como fóruns, seminários e cursos destinados à formação
dos profissionais para o atendimento em educação especial, dos quais participamos aqui no
estado da Bahia, percebemos certa dificuldade para incluir as altas habilidades/superdotação
como uma modalidade deste atendimento. A esse respeito, Silva (2007) afirma que,
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[...] para o senso comum, a educação especial está nitidamente relacionada
às instituições especiais para educação de pessoas com deficiências. O
“especial” dessa educação, por certo, advém daquilo que é particular do
indivíduo - seu atributo físico, sensorial ou mental. É a única modalidade do
sistema educacional cuja denominação reporta-se de forma subjetiva a uma
peculiaridade do sujeito, ao que lhe é próprio e inegável, por estar
circunscrito às suas características pessoais [...] (SILVA, 2007, p. 13).

Por conseguinte, observamos que ainda persiste a ideia de que educação especial e
inclusiva destina-se a alunos com deficiência. Todavia, as declarações de Silva (2007)
indicam o que caracteriza e justifica a especialidade no âmbito da educação, que é
evidentemente aquilo que o indivíduo apresenta de singularidade e que naturalmente sugere
uma atenção diferenciada. Desse modo, o aluno com altas habilidades/superdotação, dispondo
de uma capacidade intelectual diferenciada, acima da média, é parte integrante do público
alvo da educação especial2 e, portanto, necessita de estímulo e investimento de políticas
públicas de apoio ao estímulo e desenvolvimento de suas habilidades. Contudo, percebemos
claramente ainda uma necessidade de se incluir esta modalidade no processo de atendimento
em educação especial na perspectiva da educação inclusiva.
Nesse sentido, Apple (1989) orienta que os conhecimentos que se introduziram e ainda
se introduzem nas escolas não foram ensinados de forma acidental, ao contrário, foram
selecionados em torno de um conjunto de princípios e valores vindos de alguma parte e
representam certas visões de normalidade e desvio de bom e de mau. O autor afirma também
que as escolas são usadas para finalidades hegemônicas por meio da transmissão de valores,
tendências culturais e econômicas que supostamente são compartilhados por todos. Em
decorrência disso, acontece na escola um controle social e econômico nas formas de áreas de
conhecimento e tendências como: regras e rotinas para manter a ordem, currículo oculto, e
obediência, e também nas formas de significados que a escola distribui exercendo, deste
modo, o controle não só de pessoas como de significados.
Assim, refletimos que o atendimento educacional a todos os indivíduos, respeitando as
particularidades e individualidades de cada um, proporcionando as condições necessárias ao
pleno desenvolvimento de suas potencialidades, é hoje indiscutivelmente o objetivo de uma
educação democrática. O educador que se coloca numa perspectiva dialógica da pesquisa com
sua prática pedagógica na contemporaneidade precisa estabelecer uma coerência entre os
princípios intersubjetivos das experiências educacionais com os seus alunos, e a abertura a
2

De acordo com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva de 2008,
compõem o público alvo da educação especial, os alunos com deficiências, transtornos globais de
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.
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uma perspectiva para as diversas possibilidades que esses espaços educacionais podem
apresentar, permitindo, assim, inaugurar uma desafiante, mas instigante, forma de educar(se),
onde o respeito à alteridade e à diversidade de cada um seja uma realidade cada vez mais
presente na vida de todos os indivíduos envolvidos nessa relação.
Neste sentido, importa considerarmos as contribuições trazidas pelo Sociólogo e
Filósofo Alfred Schutz (1962), que procurou desenvolver a filosofia fenomenológica de
Husserl como a base de uma filosofia das ciências sociais, e que nos apresenta uma questão
essencial: somente quando lançamos uma dúvida filosófica sobre as pressuposições implícitas
de todo nosso pensamento habitual ou científico, deixamos de garantir a exatidão de todas as
ciências que, de forma direta ou indireta, abordam nossas experiências no mundo.
Como a fenomenologia não estuda os objetos em si, mas se interessa pelos
significados desses objetos e como são constituídos pela atividade de nossa mente, podemos
também relacionar o conceito de intencionalidade, elemento intrinsecamente vinculado ao
processo de investigação fenomenológica, às diversas formas do educador posicionar-se
frente ao aluno que apresenta um comportamento ou expressão intelectual diferente da média.
A maneira como esse educador se coloca ou a capacidade de considerar a relação de
intersubjetividade neste processo interfere de maneira decisiva para as possibilidades de
reconhecimento, por parte deste educador, do aluno com inteligência acima da média.
Na quarta seção, intitulada Experiências docentes e os desafios para identificar alunos
com altas habilidades/superdotação em duas escolas públicas de Salvador, depois de
identificar os professores que apresentam distintas práticas pedagógicas, concepções e
atitudes no processo de identificação de alunos com altas habilidades/superdotação,
tentaremos perceber que valores, atitudes e concepções lidam com o problema da pesquisa, a
partir das narrativas de suas práticas docentes, na perspectiva da história oral, uma vez que se
coloca no ponto de intersecção das relações entre o que é exterior ao indivíduo e aquilo que
ele traz dentro de si (CAMARGO, 1984). É importante mencionar, que se trata de uma
história oral temática, em que, de acordo com Meihy e Ribeiro (2011), a objetividade é mais
direcionada. Procuramos abordar questões relacionadas às trajetórias escolares dos
professores e como, a partir desses percursos, estes professores lidam com os alunos em sala
de aula.
Portanto, ouviremos três professores, de pseudônimos Cristiano, Eulália e Soraia, por
entendermos que o percurso empreendido por estes profissionais merece maior visibilidade
pelos aportes que suas histórias podem agregar ao estudo diagnóstico que estamos realizando.
Selecionamos esses professores, como sujeitos desta etapa da pesquisa, considerando as
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diferentes formações, experiências e papéis que cada um deles desempenha nas escolas
pesquisadas, entendendo que a diversidade mencionada oferece condições bastante
satisfatórias para percebermos que valores, concepções e atitudes contribuem para o processo
de identificação dos alunos que apresentam indicadores de altas habilidades/superdotação.
Além disso, ao adentrarmos o cotidiano da sala de aula, ambiente de “labuta” desses
educadores, sentimo-nos inquietos e instigados a conhecer, em essência, a trajetória, desafios,
angústias e realizações desses educadores nas Escolas Um e Dois. Para tal, faremos uma
discussão com base nos estudos de Brito (2009), dentre outros.
Portanto, a pesquisa apresentada procura essencialmente compreender que elementos
constitutivos permeiam a relação professor-aluno, examinando de que maneira os professores
lidam com esses indivíduos no processo de identificação dos estudantes que apresentam
características de altas habilidades/superdotação. Por fim, que relações estabelecem com esses
alunos a partir de suas atitudes, valores, concepções, em suas práticas docentes. Acreditamos
que esse estudo também trará elementos importantes para o trabalho como formadora dessa
área, já que permitirá uma discussão sobre a possibilidade de uma relação dialógica entre as
práticas pedagógicas dos professores de duas escolas públicas da rede estadual de Salvador, e
a operacionalização dos conceitos estudados na área de altas habilidades/superdotação na
realidade cotidiana dessas escolas.
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2 ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO: CONCEITOS, MITOS, HISTÓRIA
DOS TESTES DE INTELIGÊNCIA, TRAJETÓRIA DAS ALTAS HABILIDADES NA
BAHIA E PESQUISAS NO BRASIL DE 2000 A 2011

O objetivo deste capítulo é refletir sobre o debate em torno do conceito de altas
habilidades/superdotação, termo adotado pelo Ministério da Educação para se referir à
inteligência acima da média, a partir do levantamento sistemático de estudos e da produção
bibliográfica no período de 2000 a 2011, no Brasil.
No transcorrer deste capítulo, o termo altas habilidades/superdotação será utilizado
como sinônimo de inteligência acima da média. Essa medida foi adotada em virtude da
frequência com que este termo vem sendo mencionado nos documentos oficiais publicados
pelo Ministério da Educação – MEC, e serviu de base para a sistematização de informações e
dados que utiliza como campo de pesquisa duas escolas da rede pública estadual, vinculadas à
Secretaria da educação do Estado e ao MEC, e ainda por entendermos que os referidos termos
se adéquam aos nossos propósitos nesta pesquisa.
Além disso, neste capítulo, abordaremos de maneira concisa a história das altas
habilidades na Bahia, com o intuito de contextualizar mais amplamente o locus de nossa
pesquisa, e também faremos uma breve abordagem sobre a mensuração do Quociente de
Inteligência (QI), tentando perceber quais são as dimensões – histórica e mítica – quando se
tenta estandardizar as medidas para avaliação da superdotação que se relacionam com a
realidade cotidiana de uma sala de aula regular.
Nosso propósito é situar a discussão sobre as principais pesquisas na área de altas
habilidades/superdotação no período de 2000 a 2011, tendo em vista a identificação de
questões importantes que permeiam a produção científica e as práticas pedagógicas nesta área.
O referido levantamento se ateve, especificamente, às questões relacionadas aos
conceitos e às atitudes dos professores em relação à identificação de aspectos que indicam as
características de altas habilidades/superdotação. A partir dessa caracterização, procuramos
estabelecer um diálogo com o problema desta pesquisa, que se intitula A identificação das
altas habilidades/superdotação nas práticas docentes dos professores de duas escolas
públicas de Salvador.
Assim, a pesquisa objetiva investigar as práticas, os valores e as concepções que os
professores apresentam a respeito da inteligência dos alunos, como se constituem as relações
professor-aluno para o processo de identificação dos estudantes que apresentam
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características de inteligência acima da média de duas escolas públicas de Salvador. De
acordo com o documento “Subsídios para organização e funcionamento de serviços de
educação especial-área de altas habilidades” (BRASIL, 1995), os portadores de altas
habilidades/superdotados são os educandos que apresentam notável desempenho e elevada
potencialidade em alguns aspectos, isolados ou combinados. Esses aspectos referem-se à
capacidade intelectual superior, à aptidão acadêmica específica, ao pensamento criativo ou
produtivo, à capacidade de liderança, ao talento especial para artes e à capacidade
psicomotora (BRASIL, 1995, p.17).
Para a realização deste estudo, elaboramos um levantamento, sistematização e
discussão sobre as principais publicações no período de 2000 a 2011, tomando-se como
referência: trabalhos registrados e depositados no acervo do banco de dados da Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES; publicações do Grupo de
Trabalho 15 – Educação Especial – Grupo de Trabalho da Associação Nacional de PósGraduação e Pesquisa em Educação – ANPED, Conselho Brasileiro para Superdotação, –
CONBRASD; artigos acadêmicos da base da Scielo, que constituem referências empíricas,
teóricas e metodológicas representativas dos trabalhos de pesquisas sobre a temática de altas
habilidades/superdotação.
Além desses, também foram de grande valia os dados do texto intitulado “Algumas
sugestões de livros, artigos e outros materiais em português para AH/SD” de Pérez (2013),
que apresenta um elenco de dissertações e teses, defendidas no período de 1987 a 2011, que
enfocam, por diversos ângulos, a temática das altas habilidades/superdotação e estão
depositadas no banco de teses da CAPES.

2.1 DEFINIÇÕES E TERMINOLOGIAS PARA A INTELIGÊNCIA ACIMA DA MÉDIA

As publicações na área da inteligência acima da média, no Brasil e em outros países,
têm feito referência a diversas terminologias para expressar o conceito deste construto.
Segundo Chagas (2008),

Na literatura internacional e em publicações brasileiras encontramos várias
expressões para designar pessoas com habilidades superiores, utilizadas, via
de regra, como sinônimos: mais capazes (Delou, 2007a; Freeman &
Guenther, 2000), capacidade e talento (Guenther, 2006a, 2006b); bemdotados (Campos, 2002; Miller, 1994); superdotados (Alencar & Fleith,
2001), indivíduos com altas habilidades, potencial humano (Fleith &
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Alencar, 2007) e altas habilidades/superdotação (Brasil, 1995; Brasil, 2006a,
2006b; Fleith, 2007a; Perez, 2006; Virgolim, 2007a) (CHAGAS, 2008, p. 8).

Além das referidas expressões citadas por Chagas (2008), encontramos também os
termos dotação e talento em Guenther (2011). De acordo com essa autora, no Brasil, observase pouca clareza conceitual sobre dotação e talento que, em sua concepção, vem sendo
agravado pelas conotações e interpretações errôneas advindas do processo de tradução do
material produzido em outros idiomas e culturas.
A autora afirma também que nas publicações da literatura internacional aparecem
dificuldades com conceitos muito amplos e superpostos, como: “dotação”, “capacidade
elevada” ou “talento”, e que, no Brasil, além disso, adotam-se ainda termos e combinações
com definição própria como “superdotação-barra-altas habilidades” (GUENTHER 2011, p.
25), expressos em documentos oficiais, publicações e traduções que são imediatamente
veiculados pela mídia, trazendo mais dificuldades para a compreensão dos conceitos que,
inevitavelmente, passam a refletir no dia a dia escolar.
A partir dos aspectos elencados anteriormente por Guenther (2011) que dificultam
maior clareza conceitual na área de altas habilidades/superdotação, é possível refletir sobre
outras questões como a escassez de cursos de formação na área para os profissionais da
educação, políticas públicas mais expressivas direcionadas ao provimento da educação
especial para o aluno acima da média, como contributivos/agravantes para as dificuldades
conceituais desta área.
É importante considerar que, embora haja diversas propostas para a identificação e
estimulação dos alunos com altas habilidades/superdotação, não existe ainda um consenso
quanto à definição desses alunos; no entanto, diversas pesquisas têm sido desenvolvidas com
o objetivo de responder as questões relativas a essa definição. Neste sentido, importa citar a
Resolução CNE/CEB nº. 2/2001 das Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na
Educação Básica que estabelece algumas características sinalizadoras dos alunos com
capacidade intelectual acima da média. De acordo com essa resolução, os educandos com
altas habilidades/superdotação apresentam grande facilidade de aprendizagem, levando-os a
dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes. Além destas definições, também
chama a atenção para a importância de outros aspectos como criatividade e envolvimento com
a tarefa (ou motivação) como definições de altas habilidades.
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Nesse sentido é importante citar Renzulli (2004)3 e a concepção dos três anéis, que
define superdotados como resultados da interação de três fatores: habilidade acima da média,
envolvimento com a tarefa e criatividade. Joseph Renzulli afirma ainda que habilidade acima
da média envolve tanto as habilidades gerais quanto as específicas. Para esse autor, o
envolvimento com a tarefa refere-se à motivação na execução da atividade ou resolução de
um problema e a criatividade envolve fluência, flexibilidade e originalidade do pensamento,
abertura a novas experiências, curiosidade, sensibilidade para detalhes e disposição para
correr riscos.
A seguir apresentaremos o gráfico representativo desse estudo:

Figura 1 - Diagrama da Teoria dos três Anéis

Fonte: VIRGOLIM (2007, p. 36).

No que se refere à concepção dos três anéis, Renzulli (2004) destaca ainda o fato de
que o mais importante é que os três aspectos estejam interagindo em algum grau, para que um
alto nível de produtividade possa emergir. Nesse sentido, a interação entre os três anéis é a
característica fundamental na produção de comportamentos superdotados, conceito utilizado
pelo autor para definir atividades sinalizadoras de talento, e enfatiza que existem fatores
ligados à personalidade e ao ambiente que também desempenham papel importante na
manifestação de comportamentos que apresentam sinais significativos de talentos.

3

Joseph Renzulli é pesquisador do Centro Nacional de Pesquisa sobre o Superdotado e Talentoso, da
Universidade de Connecticut nos Estados Unidos.
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Seguindo em outra direção, citamos os estudos de Zenita Cunha Guenther,
idealizadora e diretora técnica do Centro para o Desenvolvimento do Potencial e Talento –
CEDET. De acordo com Guenther (2011), o CEDET é uma entidade sem fins lucrativos que,
desde a sua fundação no ano de 1993, funciona como uma metodologia para a construção de
um ambiente de complementação e suplementação educacional. Essa instituição oferece apoio
ao aluno com dotação e talento, matriculado em distintas escolas, nos diversos sistemas e
diferentes níveis de ensino.
Para Guenther (2011), a discussão sobre os conceitos de dotação humana tem estado
presente desde meados do século passado. Se analisados sob a perspectiva da
“hereditariedade-ambiente”, esses conceitos não resistiriam à autoridade dos conhecimentos
produzidos nas áreas da genética e neurociência que enfocam os detalhes de desempenho e só
podem ser compreendidos quando se analisa as diferenças individuais originadas no plano
genético.
A autora faz algumas distinções nos termos capacidade humana, como “poder de
captar e aprender”, quer dizer, de abstrair do ambiente informações úteis ao indivíduo, e ainda
absorver, sintetizar, organizar e incorporar todo esse material ao campo perceptual de
significados. Já aptidão e desempenho, como capacidades passíveis de serem desenvolvidas,
todavia com distintas características intrínsecas ao processo de desenvolvimento associado a
cada construto.
Ainda para a autora, dotação denomina posse e uso de notável capacidade natural,
em pelo menos um domínio de capacidade humana. E talento é definido como desempenho
superior, mestria, conhecimento aprendido e habilidades sistematicamente desenvolvidas,
denotando um alto nível de conhecimento, ou realização, em alguma área de atividade, só
sendo possível desenvolvê-lo havendo capacidade natural, ou potencial para a ação, além de
condições ambientais propícias àquela área de atividade.
Com base nos conceitos elencados por Guenther (2011), dotação e talento são
subsumidos por um conceito de ordem superior, o conceito de capacidade, isto é, o poder de
aprender e fazer alguma coisa física ou mental. Como um termo amplo, capacidade que diz
respeito tanto a talento como a dotação de modo qualitativamente distinto: um representa a
capacidade natural, o outro a capacidade adquirida.
Observamos que, na definição de dotação e talento, a autora faz uma nítida distinção
entre esses dois construtos. Percebemos que dotação aparece como uma capacidade de
inteligência nata que o indivíduo pode expressar em uma área específica ou em áreas
combinadas. Enquanto talento é uma capacidade notável aprendida ou desenvolvida, quando o
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indivíduo já dispõe de um potencial natural, e também quando existem, no ambiente que este
indivíduo vive, condições apropriadas ao seu desabrochar.
No entanto, ao buscarmos estabelecer um diálogo desses conceitos com o cotidiano de
uma sala de aula regular numa escola pública de Salvador, “cenário” em que esta pesquisa se
desenvolve, inevitavelmente surgem inquietações que nos levam a perguntar se existe
realmente uma relação entre conceitos preestabelecidos sobre altas habilidades/superdotação e
o desperdício de talentos. E se essa relação for confirmada, poderia trazer para a prática do
professor, elementos que acabariam por dificultar a identificação e o estímulo ao aluno com
altas habilidades, em uma sala de aula regular heterogênea.
Com essas indagações, recorremos aos estudos de Freeman e Guenther (2000) e
encontramos definições para alunos com capacidade elevada, como sendo aqueles que:

[...] demonstram níveis de desempenho excepcionalmente altos, quer numa
amplitude de realizações ou em uma área delimitada, e aqueles cujo
potencial para alcançar excelência não foi reconhecido por testes ou por
autoridades educacionais (FREEMAN; GUENTHER, 2000, p. 23).

As autoras lembram ainda os diferentes conceitos para reconhecer as diferenças de
talento das crianças e adultos. Elas argumentam que as crianças, quando comparadas a outras
de igual faixa etária, são frequentemente caracterizadas em termos de precocidade e os
adultos em termos de produção, tomando-se como referência os “muitos anos de dedicação a
um campo ou domínio escolhido” (FREEMAN; GUENTHER, 2000, p. 23).
Outro aspecto enfatizado pelas autoras diz respeito às aptidões dos alunos que podem
se estender por diferentes áreas como intelectual, artística, criativa, física ou social, ou podem
ser limitadas a uma ou duas áreas. Freeman e Guenther (2000) sugerem que,

[...] Mas seja qual for o potencial, ele é passível de se desenvolver a níveis
muito elevados de desempenho, em circunstâncias onde haja riqueza de
condições apropriadas e oportunidades para aprender. (FREEMAN;
GUENTHER, 2000, p. 23).

Nesse sentido, podemos refletir sobre os diferentes contextos em que os alunos com
características indicativas de altas habilidades podem estar inseridos. Ao pensarmos sobre as
definições, citadas por Freeman e Guenther (2000), a respeito das características desses
alunos, não podemos deixar de relacionar esses aspectos com a dinâmica das relações
estabelecidas entre professores e alunos no contexto de uma sala de aula de escolas públicas
de Salvador. Nessa perspectiva, indagamos que recursos necessários à estimulação da
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inteligência desses alunos existem nessas escolas, para que os desempenhos excepcionalmente
altos, citados pelas autoras, possam emergir. Além disso, quando se fala da produção em
longos períodos de tempo em um campo ou domínio, há que se considerar todo o contexto
social, econômico e cultural que esses alunos estão inseridos para podermos avaliar as
possibilidades de identificação desses indivíduos.
Recorrendo mais uma vez ao conceito de Guenther (2011), talento, representando um
construto que indica desempenho superior e habilidade notável, envolve comportamentos,
ações e atitudes, visíveis ou captáveis, apresentando características distintas da dotação.
Estabelecendo uma ligação com o trabalho que é desenvolvido no CEDET, Guenther (2011)
ressalta que, para fomentar o crescimento da capacidade e dotação, é preciso um processo
educativo que conduza à formação da pessoa. Esse tipo de educação, de acordo com a autora,
envolve variáveis amplas e imprevisíveis, dentre elas a expansão da experiência da vida, a
presença de pares que apresentem interesses em comum, convivência com pessoas
“admiráveis”, esclarecimento de valores, além de outras condições que compõem o ambiente
educativo. Ela afirma que o projeto educativo do CEDET organiza-se sobre as bases desse
ambiente.
Dessa maneira, levando-se em conta as condições necessárias, mencionadas por
Guenther (2011), ao desenvolvimento de um projeto, tal como é desenvolvido no CEDET de
Lavras-MG, para o atendimento apropriado ao aluno com altas habilidades/superdotação,
recorrentemente questionamos, se a realidade de uma sala de aula de ensino básico regular
reflete ou apresenta as condições necessárias para o desenvolvimento de um projeto de tal
natureza. Ou seja, quando presenciamos o cotidiano da prática educacional de um professor
em uma sala de aula de uma escola pública da cidade de Salvador na Bahia, em que muitas
vezes as salas estão abarrotadas com um número de alunos muito além do que se recomenda
para que se possa perceber diferentes manifestações de inteligência entre um aluno e outro;
quando, além disso, lhe faltam os recursos básicos para oferecer a esses alunos atividades
suplementares, conforme a literatura na área de programas para o atendimento ao aluno com
altas habilidades recomenda que se faça, somos convidados a refletir como esse professor, sob
tais circunstâncias, lida com suas concepções e suas atitudes no processo de identificação do
aluno com altas habilidades/superdotação.
Prosseguindo

com

o

exame

das

diferentes

definições

sobre

altas

habilidades/superdotação, observamos que o autor Dunlap (1982) apresenta o conceito de
superdotação, argumentando que os aspectos deste conceito têm focalizado
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[...] o grau ou nível de maturidade na criança em crescimento, a importância
das experiências contínuas em cada período crítico de seu desenvolvimento;
os programas para favorecer hábitos de pensamento lógico nos anos préescolares; o treinamento da investigação, e os processos de pensamento e
ação para estimular a capacidade criadora, talvez melhor descrita como
produção divergente [...] (DUNLAP, 1982, p. 151).

Dunlap (1982) define ainda crianças superdotadas como aquelas que se mostram
geralmente encantadoras, são divertidas no aspecto da convivência com outras pessoas,
cativantes para serem observadas durante seu desenvolvimento, e que, como quaisquer outras,
necessitam de cuidados para evoluir. O autor também argumenta que essas crianças precisam
de amor, segurança, desafio, autodeterminação, respeito, orientação, apoio, companhia e
aceitação das pessoas que convivem com elas, para que possam desenvolver-se de maneira
apropriada.
Nessa

abordagem,

observamos

uma

preocupação

do

autor

em

tratar

o

desenvolvimento da criança, focalizando o aspecto da precocidade, ou seja, os “anos préescolares” (Dunlap, 1982, p. 151), e também uma descrição das características emocionais e
das necessidades afetivas das crianças com altas habilidades/superdotação para se
desenvolverem apropriadamente.
Nesse sentido, é importante mencionar que, na experiência como educadora na área de
altas habilidades/superdotação, nos diversos ambientes escolares em que desenvolvemos um
trabalho com alunos que apresentavam características de inteligência acima da média é
comum aparecerem alunos que, concomitante ao diferencial de inteligência, apresentam
dificuldades de adaptação ao ambiente em que estão inseridos. Isso demonstra certas
inadequações pessoais, observadas, notadamente, no convívio com outros alunos e com
professores que encontram dificuldades em compreender a maneira diferenciada com que
esses alunos constroem e expressam seus conhecimentos e sua inteligência.
Desse modo, notamos que essas dificuldades do ambiente em lidar com os alunos que
apresentam indicadores de inteligência acima da média têm contribuído significativamente
para o fortalecimento de alguns mitos que circundam esta área. De acordo com Alencar
(2007), diversas concepções errôneas sobre o indivíduo superdotado necessitam ser
esclarecidas; como exemplo dessas ideias equivocadas, destacamos o conceito de que o aluno
superdotado apresenta problemas emocionais e sociais ao longo do seu desenvolvimento, ou,
contrariamente, a ideia de que estes alunos são imunes a desajustes emocionais ou sociais, não
necessitando, portanto, de qualquer apoio de natureza afetiva da escola, da família ou da
comunidade. Avaliamos que os conceitos, citados pela autora, acabam por criar um
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estereótipo do superdotado distante, um indivíduo que não sofreria as influências do meio em
que está inserido.
Por conseguinte, considerando as implicações das influencias ambientais sob o
indivíduo, estabelecemos uma relação com os estudos de Sternberg e Grigorenko (2003) sobre
inteligência plena. Os autores asseveram que, para as pessoas obterem êxito na vida,
necessitam que todas as suas habilidades estejam em pleno funcionamento. Entretanto, é
notória a valorização, dada pelos programas educacionais, ao desenvolvimento da inteligência
dos indivíduos apenas em uma área da inteligência – inteligência analítica – sem uma atenção
mínima a outras duas áreas de inteligência – prática e criativa – que são tão essenciais quanto
a analítica para uma vida exitosa.
Para Sternberg e Grigorenko (2003), a inteligência plena é o grupo integrado das
capacidades imprescindíveis para o indivíduo conseguir sucesso na vida. Para esses autores,
as três capacidades que compõem a inteligência plena referem-se às inteligências analítica,
criativa e prática. A capacidade analítica é utilizada quando o indivíduo precisa avaliar,
comparar, analisar ou contrastar alguma coisa. A capacidade criativa é aplicada no momento
em que o indivíduo cria, descobre ou inventa. Já a inteligência prática é usada, quando a
pessoa põe em prática, utiliza ou aplica o que conseguiu assimilar. Portanto, os autores
asseveram que pessoas plenamente inteligentes são aquelas que expressam um equilíbrio entre
os três tipos de pensamento.
Outro aspecto importante da inteligência plena, enfatizado por Sternberg e Grigorenko
(2003), diz respeito à capacidade do indivíduo de se adaptar, modificar e selecionar
ambientes. Analisada mais amplamente, a inteligência plena implica mais do que tão somente
adaptação, pois, em algumas situações, o indivíduo pode resolver que o mais inteligente a
fazer é tentar mudar o ambiente, ao invés de se adaptar a ele. À vista disso, os autores
afirmam que as escolas tendem a valorizar e esperar de seus alunos o tipo de inteligência
analítica. Todavia, no mundo real, para além dos limites da escola, as capacidades criativas e
especialmente as práticas, podem ser muito mais importantes.
Por conseguinte, de acordo com o que declaram Sternberg e Grigorenko (2003),
depreendemos que os tipos de inteligências valorizadas pela escola referem-se àquelas que
estão relacionadas ao pensamento analítico, que, diferentemente das inteligências criativas e
práticas, estimulam, nos alunos, capacidades de análise, avaliação, contraste e comparação.
Entretanto, na vida cotidiana, os problemas apresentam-se mais complexos, requerendo
capacidades para descobrir, criar e inventar maneiras de solucionar eventuais situações
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difíceis que possam aparecer, a fim de poderem colocar em prática aquilo que aprenderam.
Esses aspectos estão presentes nas inteligências criativas e práticas.

2.2 TRAJETÓRIA DAS ALTAS HABILIDADES NA BAHIA

Para contextualizarmos e elucidarmos o nosso estudo, de maneira que o leitor possa
dispor de uma maior abrangência do locus da pesquisa que estamos realizando, importa
citarmos,

de

maneira

breve,

a

história

do

atendimento

ao

aluno

com

altas

habilidades/superdotação no estado da Bahia. Achamos oportuno esse relato, pois os
elementos que emergem desta história dialogam com a identificação das altas
habilidades/superdotação nas práticas docentes dos professores das escolas públicas de
Salvador, tema deste estudo.
Como o já mencionado, buscamos conhecer o trabalho da psicóloga e educadora
Maria Bernadette Pataro de Queiroz que, em 2008, elaborou um documento de um projeto
apresentado

ao

Implementação

UNESCO/MEC/SEESP
da

Unidade

de

intitulado:

Atendimento

à

Documento
Família

do

Orientador
Aluno

com

para
Altas

Habilidades/Superdotação do Estado da Bahia: Uma Proposta Inspirada no ideário de
Joseph Renzulli.
Esse documento foi apresentado por Queiroz (2008) às entidades mencionadas, como
componente dos produtos solicitados, à sua contratação para prestar consultaria à unidade de
atendimento à família do Núcleo de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação-NAAH/SBahia. No referido documento a autora, faz um apanhado da trajetória do atendimento ao
aluno com altas habilidades/superdotação na Bahia, desde as primeiras atividades em 1975,
com a criação da Escola Especial para Superdotados em Pojuca, à implantação do Núcleo de
Atividades de altas Habilidades/Superdotação da Bahia em 2006.
De acordo com o projeto apresentado pela psicóloga e educadora Maria Bernadette
Pataro

de

Queiroz,

supracitado,

as

ações

de

apoio

ao

aluno

com

altas

habilidades/superdotação, na Bahia, tornaram-se atendimentos eventuais e difusos,
proporcionados por iniciativas privadas e públicas. No âmbito das ações governamentais, os
atendimentos ocorriam na instância da então Gerencia de Educação Especial – GEDES, atual
Coordenação de Educação Especial – CEF – Departamento de Educação Básica da Secretaria
da Educação do Estado da Bahia – CEF/SUDESB4/SEC-BA.
4

A SUDESB, mencionada neste documento, refere-se à atual Superintendência de Desenvolvimento da
Educação Básica – SUDEB.
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Prosseguindo com a historicidade do atendimento ao aluno superdotado na Bahia,
Queiroz (2008) destaca, nesse percurso, duas experiências relevantes, uma delas pela
iniciativa privada e a outra vinda da instância pública, conquanto sofreram interrupção. Essa
suspensão deve-se ao fato de, embora previsto por lei, o atendimento ao aluno com altas
habilidades/superdotação, não dispor de uma política pública de apoio efetivo, tampouco
profissionais com formação nesta área. As ações mencionadas referem-se à Escola de Pojuca,
como foi denominada na década de 80, o Colégio Técnico, instituição mantida pela Fundação
José Carvalho 5. A outra experiência diz respeito ao Centro de Educação Especial da Bahia –
CEEBA.
A Escola de Pojuca ou Escola para Superdotados, por meio de seu Presidente, José
Corgozinho de Carvalho Filho, desenvolveu um projeto, pioneiro na Bahia, de atendimento à
menores superdotados de baixa renda, que residiam na região de Pojuca, município do interior
baiano. Esse projeto foi coordenado pela psicóloga e educadora Zenita Cunha Guenther, PhD,
precursora do atendimento ao aluno superdotado na Bahia, que ocupava a função de
Educadora-Residente. Além da coordenação, a referida educadora prestou atendimento de
assessoria e consultoria nos diversos projetos educativos desenvolvidos por esta Escola.
Queiroz (2008) relata que, em entrevista ao Jornal A TARDE em 2001, José Carvalho
Filho, presidente da referida instituição, contou que o projeto teve início em 1975, quando foi
criada uma escola para menores de baixa renda da região. Nessa época, foi criado o Colégio
Técnico que acolhia meninos pobres da zona rural e da cidade e oferecia, gratuitamente,
cursos profissionalizante de Processamento de Dados, Mineração e de Tradutor e Intérprete.
De acordo com a autora, a professora Zenita Cunha Guenther concedeu-lhe uma
entrevista informando que trabalhou nesta instituição de 1982 a 1987. A professora falou
ainda que o trabalho realizado pela Escola de Pojuca foi muito produtivo para a área de altas
habilidades/superdotação na Bahia. Além disso, informou que entre as décadas de 80 e 90
ocorreram, na Bahia, ações de grande relevância para a trajetória desta área, a saber:
realização de encontros, reuniões e seminários, que contaram com a presença de grandes
estudiosos da área de altas habilidades/superdotação como a psicóloga e educadora Maria
Helena Novaes, Eni Vinolo, Claudio Moura Castro, dentre outros.
Também nessa época foi fundada a Associação Baiana para Educação do Bem Dotado
da Bahia, presidida pelo Dr. Edmundo Leal Freitas, tendo como membro da diretoria a
professora Zenita Cunha Guenther. Outras atividades de reconhecida importância referem-se à
5

A fundação José Carvalho foi fundada, em 1975, por José Corgozinho de Carvalho Filho. Engenheiro e
Presidente da Companhia de Ferro Ligas da Bahia-FERBASA.
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realização do V seminário Nacional sobre Superdotados, realizado pela referida Associação,
com o apoio da Fundação José Carvalho, em 1983, contando com a presença de profissionais
de todo o Brasil e pessoas interessadas na área. Em 1989 realizou-se o Encontro LatinoAmericano sobre Educação Especial, promovido pelo MEC/SEESP/OEA, e contou com a
participação de Calvin Taylor da Universidade de UTAH/USA.
Além desses eventos, Queiroz (2008) relata:

Durante sua estadia na Bahia, Profª. Zenita foi também integrante da
Comissão Interinstitucional que redigiu o anteprojeto da Resolução CEE1716/87- ainda em vigência-, que Estabelece Normas para a Educação
Especial no Sistema de Ensino do Estado da Bahia, como do respectivo
Parecer CEE-003/87, que a fundamenta, incluindo em ambos um amplo e
significativo conteúdo sobre a educação de superdotados, que não constatava
na Resolução anterior, CEE-224/75, a qual foi revogada em 23/01/1987,
quando do ato da homologação da Resolução CEE-BA 1716/87 (QUEIROZ,
2008, p. 35).

A Comissão mencionada era composta por profissionais representantes de diversas
entidades educacionais de atendimento ao aluno especial e coordenada pela conselheira Drª
Elisabeth Maria Chaves de Murta Veloso, da Câmara de Educação Continuada e Educação
Especial do Conselho Estadual de Educação da Bahia – CEE-BA. Essa comissão foi a relatora
do Parecer CEE-003/87, do qual participaram: a professora Zenita Cunha Guenther,
representando a Fundação José Carvalho; Ilka Santos Carvalho, a APAE-Salvador e também
a Federação Nacional das APAEs-FENAPAE; Gecilda Coutinho Fernandes Serafim, o
Instituto Pestalozzi da Bahia/Sociedade Pestalozzi da Bahia; Maria José Lobo da Silva, o
Instituto Guanabara e a Associação Baiana de Recuperação do Excepcional – ABRE;
Therezinha Guimarães Miranda e Maria Bernadette Pataro de Queiroz, Gerente de Educação
Especial e Psicóloga, respectivamente, representando a Secretaria da Educação do Estado da
Bahia – SEC-BA.
Considerando os aspectos legais para o atendimento ao aluno com altas
habilidades/superdotação, importa mencionar que, em artigo sobre Legislação e Políticas
Educacionais para a Inclusão, Delou (2007) fala sobre as classes especiais para superdotados,
como uma experiência que não obteve conformidade no Brasil. A autora cita três experiências
oficiais que não foram adiante. Uma delas modificou o seu projeto inicial e as duas restantes
foram extintas. Delou (2007) menciona, em nota de rodapé, o nome das instituições referindose ao Centro Educacional Objetivo em São Paulo que teve seu projeto modificado e as
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experiências extintas, como a Fundação José Carvalho, localizada em Pojuca, Bahia e
Fundação AVIBRÁS, em São José dos Campos, São Paulo.
Queiroz (2008) fala sobre a extinção da Escola para superdotados mantida pela
Fundação José Carvalho na década de 90, salientando o depoimento da professora Zenita
Cunha Guenther, que atribui o fim desta instituição à falta de profissionais com formação
específica na área de altas habilidades/superdotação, fato que a professora diz ocorrer,
lamentavelmente, em todo o Brasil. A outra experiência de atendimento ao aluno superdotado
na Bahia, citada por Queiroz (2008), diz respeito ao trabalho desenvolvido pelo CEEBA, no
fim da década de 90 até o início dos anos 2000. Essa instituição desenvolveu um trabalho de
identificação e acompanhamento pedagógico aos alunos com altas habilidades/superdotação,
estando à frente deste atendimento, as professoras Arlene Pessoa e Maricélia Almeida,
especialistas em educação especial que, tendo realizado cursos de capacitação em AH/SD,
atuaram também como multiplicadoras desta área e atendiam alunos com características de
altas habilidades/superdotação que chegavam ao CEEBA, encaminhados pelas instituições
educacionais das redes pública e privada.
Depois de citar essas experiências, Queiroz (2008) fala do percurso de atendimento a
esses alunos no estado da Bahia e destaca que, antes do CEEBA, o apoio técnico e
psicossocial aos referidos alunos era oferecido em geral pelos próprios profissionais,
especialistas

e

técnicos

que

atuavam

na

Coordenação

de

Educação

Especial

(CEF/SUDESB/SEC-BA). No início da década de 90, quando ainda não havia uma política
educacional de apoio ao aluno com altas habilidades/superdotação na rede estadual de ensino
da Bahia, não havia também profissionais com formação nesta área atuando na Coordenação
de Educação Especial da SEC. Os atendimentos aos alunos eram realizados, principalmente,
pelas professoras Tânia Borges Matos e Lindinalva Almeida, coordenadora e técnica da CEF,
respectivamente. Esses atendimentos compunham-se, essencialmente, da orientação aos pais e
de esporádicos acompanhamentos aos alunos, realizados sob a forma de itinerância às escolas.
Queiroz (2008) ressalta que a princípio nenhuma das referidas profissionais possuía
formação na área de Altas Habilidades/Superdotação-AH/SD. Entretanto, buscaram pesquisar
sobre o assunto, participando de seminários e cursos de capacitação promovidos primeiro pelo
MEC/SEESP e posteriormente pela CEF/SUDESB/SEC, em parceria com o Instituto Anísio
Teixeira-IAT-SEC, para atender a esses alunos.
A autora afirma que a iniciativa da SEC em propiciar a participação desses
profissionais nas referidas capacitações foi impulsionada, em grande parte, pelas demandas
dessa área que surgiam de forma muito significativa. Em particular, destaca-se o caso de um
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pai, que, de acordo com o relato da professora Lindinalva, no início dos anos 90, procurou a
Coordenação de Educação Especial, demonstrando muita preocupação e, inclusive,
requerendo uma providência, nos termos da lei, para seu filho que apresentava um
comportamento precoce, conhecimentos muito avançados para a sua idade e interesses muito
além das crianças de sua idade. Segundo Queiroz (2008), essas ações foram importantes para
a trajetória do atendimento ao aluno com altas habilidades/superdotação na Bahia, uma vez
que culminaram com a implantação, em 2006, do Núcleo de Atividades de Altas
Habilidades/Superdotação da Bahia-NAAH/S-BA, no Centro Educacional Carneiro RibeiroEscola Parque numa parceria entre a CEF/SUDESB/SEC-BA e MEC/SEESP/FNDE.
Prosseguindo com essa trajetória, Queiroz (2008) afirma que outro fato significativo
contribuiu para a consolidação do atendimento aos alunos com AH/SD, na rede pública: no
ano de 2002, a prof.ª Dartilene Pires de Andrade, que atuava em uma das Unidades de ensino
da rede pública estadual, em Vitória da Conquista-Bahia, interessada em conhecer e
desenvolver um trabalho na área de AH/SD, começou, por iniciativa própria, um Curso de
Pós-graduação – Especialização em Educação Especial para Talentosos e Bem Dotados –
Curso promovido pela Universidade Federal de Lavras-UFLA, em Minas Gerais. O curso foi
coordenado pela Prof.ª Zenita Cunha Guenther, PhD, e como trabalho de conclusão, a Prof.ª
Dartilene apresentou um Projeto para a Implantação de um Núcleo de Atendimento ao Aluno
Bem Dotado e Talentoso. O curso foi concluído em julho de 2004.
De acordo com a autora, a Prof.ª Dartilene solicitou sua remoção de Vitória da
Conquista para Salvador/CEF/SUDESB/SEC-BA, estando, nessa época, à frente da
Coordenação de Educação Especial, a Prof.ª Tânia Borges, que prontamente a acolheu, pois já
sentia a necessidade de incrementar ações na área de AH/SD e, por isso, precisava designar
pessoal com esta formação e interessado em atuar nesta modalidade de Educação Especial.
Importa dizer que, até aquele momento, essa era a única modalidade de Educação Especial
que não tinha sido contemplada sistematicamente pela CEF/SUDESB/SEC-BA, justamente
pela falta de profissionais qualificados para a atuação na educação dos alunos com AH/SD.
Em 2004, a Prof.ª Dartilene Pires solicitou remoção da CEF/SUDESB/SEC-BA para o
CEEBA, compondo o trabalho que estava sendo desenvolvido nesta instituição.
Assim, é oportuno destacar que, embora a direção do CEEBA, desempenhada na
época pela Professora Iraci Capinam, e também os profissionais que atuavam nesta área
tenham empreendido todos os esforços junto a CEF/SUDESB/SEC-BA para a manutenção do
atendimento ao aluno com altas habilidades/superdotação nesta instituição, essas tentativas
não obtiveram sucesso. A justificativa para essa impossibilidade fora, por um lado, a de que
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os atendimentos prestados pelo CEEBA concentravam-se em outras modalidades de educação
especial, particularmente deficiência mental, condutas típicas e dificuldades de aprendizagem.
E, por outro, o empenho do diretor do Centro Educacional Carneiro Ribeiro-Escola Parque,
Prof. Gedean Ribeiro Nascimento, para abrigar o Projeto de atendimento ao aluno
superdotado, disponibilizando os recursos das atividades de oficinas, que eram desenvolvidas
por esta instituição, para o programa de enriquecimento escolar que deveria ser desenvolvido
junto ao aluno com altas habilidades/superdotação. Os recursos estratégicos mencionados não
poderiam ser oferecidos, naquele momento, pelo CEEBA.
Queiroz (2008) relata que, em 2003, a professora Maria da Conceição Dantas foi
designada pelo diretor da Escola Parque para iniciar atividades de divulgação do Projeto de
Atendimento ao Bem Dotado e Talentoso implantado no Centro Educacional Carneiro
Ribeiro-C.E.C.R./Escola Parque nessa data. O objetivo inicial era atender os alunos das
Escolas-Classes e o Colégio Álvaro Augusto da Silva, que integram o Centro Educacional
Carneiro Ribeiro/Escola Parque, realizando sensibilizações nestas Escolas sobre o referido
projeto

e

buscando

realizar

a

identificação

de

alunos

com

traços

de

altas

habilidades/superdotação. Desse modo, o Projeto de Atendimento ao Bem Dotado e
Talentoso, constituiu-se na gênese daquilo que, em 2006, viria a ser o Núcleo de Atividades
de Altas Habilidades/Superdotação-NAAH/S-BA, com o apoio da Escola Parque.
Consoante o relato da autora supracitada, os profissionais responsáveis pela
implantação do referido Núcleo foram: Profª Tânia Borges Matos (Coordenadora da
CEF/SUDESB/SEC-BA); Profª Dartilene Pires de Andrade (Especialista em AH/SD); Prof.
Gedean Ribeiro do Nascimento (Diretor do C.E.C.R./Escola Parque); e Profª Maria da
Conceição Dantas (Mestra em Educação). Ela ressalta que, embora tenha permanecido lotada
no CEEBA até outubro de 2006, a professora Dartilene prestou serviços ao Núcleo de Altas
Habilidades/Superdotação do estado da Bahia (NAAH/S-BA). Desde fevereiro de 2006, a
referida professora acompanhou as atividades de implantação do Núcleo, prestando
significativas contribuições em relação à formação, em serviço, da equipe de profissionais,
convidada, pelo diretor da Escola Parque, a integrar o Núcleo. Em outubro de 2006, a
professora Dartilene foi convidada a coordenar o NAAH/S-BA, desenvolvendo, além das
atividades de coordenação, supervisão técnica e acompanhamento aos alunos com altas
habilidades/superdotação.
A equipe para a atuação no NAAH/S-BA era composta pelas professoras: Maria da
Conceição Carvalho Dantas (Mestre em Educação); Solange Mª Carvalho Alves (Pedagoga);
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Elisabeth Cavalcanti Ramos (Psicóloga); Jocélia Tito (Assistente Social) que atuavam na rede
estadual de ensino e foram removidas para a Escola Parque.
Referindo-se ao projeto de implantação dos Núcleos de Atividades de Altas
Habilidades/Superdotação NAAH/S, no Brasil e na Bahia, Queiroz (2008) declara que foram
implantados 27 Núcleos em todos os estados da Federação e no Distrito Federal pela parceria
entre o MEC/SEESP e a UNESCO/FNDE, para garantir a inclusão escolar dos alunos com
altas habilidades/superdotação. De acordo com o MEC/SEESP, a implantação desses Núcleos
era prestar atendimento aos alunos com altas habilidades/superdotação, promover a formação
e capacitação dos professores para a identificação e atendimento a esses alunos, bem como o
acompanhamento às suas famílias e à comunidade escolar.
Em 2006, a equipe do MEC/SEESP divulgou o Documento Orientador para todos os
estados da Federação participantes do Programa de Implantação dos NAAH/S, com a
finalidade de subsidiar as ações dos Núcleos, orientando também os dirigentes estaduais
quanto sua organização e sustentabilidade. De acordo com esse documento,

Os Núcleos devem atender aos alunos com altas habilidades/superdotação;
promover a formação e capacitação dos professores e profissionais da
educação para identificar e atender a esses alunos; oferecer acompanhamento
aos pais dessas crianças e à comunidade escolar em geral, no sentido de
produzir conhecimentos sobre o tema e; disseminar informações e colaborar
para a construção de uma educação inclusiva e de qualidade (Documento
Orientador, MEC/SEESP/2006, p. 11).

O NAAH/S-BA foi implantado em fevereiro de 2006, fruto de uma parceria entre a
Secretaria da Educação Especial do Ministério da Educação (SEESP/MEC) e a Secretaria da
Educação do Estado da Bahia (SEC-BA) na gerencia da Profª. Tânia Borges Matos. Assim,
com as parcerias mencionadas, a Bahia foi atendida, recebendo apoio e suporte apropriados
para a implantação do NAAH/S-BA no C.E.C.R./Escola Parque, para receber verbas para
adaptar tanto as instalações físicas e funcionais, como mobiliário, equipamentos e recursos
didáticos. A coordenação do NAAH/S-BA, cumprindo as orientações desse documento
orientador, elaborou junto com a equipe multidisciplinar deste núcleo o Projeto para
Atendimento a Educandos com altas habilidades/superdotação, em Escolas da Rede Pública
de Ensino. Posteriormente, produziu o Regimento Interno, que discorre sobre a organização e
o funcionamento do NAAH/S-BA e define os objetivos, competências, atribuições, ações
principais, dentre outras.
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Sendo assim, até 2008, data da elaboração do Documento Orientador para
Implementação

da

Unidade

de

Atendimento

à

Família

do

Aluno

com

Altas

Habilidades/Superdotação do Estado da Bahia: Uma Proposta Inspirada no ideário de Joseph
Renzulli, pela professora Maria Bernadette Pataro de Queiroz, o NAAH/S-BA desenvolveu
um trabalho de identificação e desenvolvimento de atividades de enriquecimento escolar para
alunos com características de altas habilidades/superdotação das escolas públicas e
particulares, prestando um atendimento à família desses alunos, no período de elaboração do
referido documento estavam inscritos quarenta e sete alunos, e apoio aos professores para a
realização desta identificação.
Entretanto, Queiroz (2008) revelou em seu documento algumas dificuldades
percebidas e apontadas como obstáculos ao desenvolvimento satisfatório desse atendimento.
Dentre eles: a necessidade de se ampliar estudos na área de a AH/SD no aspecto sociocultural,
em decorrência da complexidade que envolve o tema para uma compreensão maior do
processo de identificação dos indivíduos com altas habilidades/superdotação; a inexistência
de linhas de pesquisas nas Universidades baianas com foco nesta temática, impossibilitando
profissionais interessados em desenvolver estudos de mestrado e doutorado, com o objetivo
de produzirem pesquisas e publicações nesta área. Segundo a autora, a escassez de produção
de conhecimento na área, reflete o falta de reconhecimento das Instituições de Ensino
Superior da Bahia, particularmente das Faculdades de Educação que, até o momento, não
inseriram em seus currículos, disciplinas da área de AH/SD, tampouco ofereceram cursos de
formação em níveis de extensão ou especialização nesta área.
Queiroz (2008) declara que, durante o trabalho de consultoria realizado, constatou
uma carência de profissionais qualificados para esta área, pois, só havia uma especialista
atuando na rede pública, a professora Dartilene Pires que, até o início de 2010, atuou como
Coordenadora do NAAH/S-BA. A referida professora concluiu o curso de Pós-Graduação
lato sensu pela UFLA/FAEPE no ano de 2004. Importa dizer que, a partir de 2011, a
professora Dartilene Pires de Andrade desligou-se do trabalho do NAAH/S-BA, pois fora
designada

pela

SEC-BA/SUDEB/DIREM/CE 6

para

desenvolver

um

trabalho

de

multiplicadora dos conhecimentos em altas habilidades/superdotação. Esse trabalho foi
realizado sob a forma de itinerância às Salas de Recursos Multifuncionais, onde permanece
oferecendo suporte técnico e ministrando cursos de capacitação nesta área para os professores
destas instituições e de todo o estado da Bahia. Queiroz (2008) afirma que existem outros
6

Secretaria da Educação do Estado da Bahia/Superintendência da Educação Básica/Diretoria da Educação e suas
Modalidades/Coordenação de Educação Especial da Bahia.
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profissionais com conhecimento na área de AH/SD na Bahia, mas possuem cursos de
capacitação de curta duração.
Outro aspecto salientado pela autora refere-se à inexistência de um ato legal de criação
do Núcleo de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação deixando, desse modo, lacunas
em sua identidade e natureza jurídica. Também o cargo de Coordenadora não é reconhecido
legalmente e, por essa razão, não há remuneração para esta função. Isso implica em
dificuldades com a questão da autonomia, criando obstáculos ao trabalho de coordenação,
além de impossibilitar o núcleo de atuar como unidade gestora, gerindo seus próprios
recursos, dificultando a expansão de atividades junto às redes estadual e municipal, além de
dificultar a ampliação para outras cidades do estado.
De acordo com o estudo realizado por Queiroz (2008), a história do atendimento ao
aluno com altas habilidades/superdotação na Bahia, com o projeto pioneiro do engenheiro
José Carvalho, contando com a valiosa colaboração da professora Zenita Cunha Guenther,
viveu um período muito profícuo para a área de altas habilidades/superdotação neste estado,
todavia, lamentavelmente sofreu solução de continuidade, por um conjunto de fatores,
particularmente, segundo a professora Zenita Guenther, a falta de profissionais com formação
nesta área. Em relação às outras ações desenvolvidas para esse tipo de atendimento, descritas
por Queiroz (2008), observamos que a carência de profissionais na área de altas
habilidades/superdotação, resultado da falta de uma política pública educacional de apoio ao
atendimento a esses alunos, observadas neste período no estado da Bahia, foi responsável, em
grande parte, pelas dificuldades do atendimento a estes alunos. É importante mencionarmos
que, segundo informações da atual equipe do NAAH/S-BA, o referido núcleo vem sofrendo
uma redução, significativa, do número de alunos atendidos. Para se ter uma ideia, no ano de
2014,

foram

inscritos

no

programa

de

atendimento

aos

alunos

com

altas

habilidades/superdotação aproximadamente 04 (quatro) crianças.

2.3 PESQUISAS SOBRE ALTAS HABILIDADES NO BRASIL DE 2000 A 2011

Falar da educação para alunos com inteligência acima da média no Brasil significa
buscar uma compreensão contextual sobre as inúmeras contradições, mitos, práticas de
exclusão e o desconhecimento sobre esse tema ao longo da história. No artigo, Estado do
conhecimento na área de altas habilidades/superdotação no Brasil: uma análise das últimas
décadas, publicado nos anais da 32ª Reunião Anual da ANPED por Susana Graciela Pérez,
Barrera Pérez e Soraia Napoleão Freitas – CONBRASD – UFSM, em 2009 Caxambu/MG, as
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autoras fazem um levantamento sobre as pesquisas científicas na área de altas habilidades nas
últimas décadas, afirmando que as pesquisas e divulgações de trabalhos nessa área no Brasil
iniciam-se a partir de 1920-1930, contudo, na atualidade, essas pesquisas, ainda se mostram
incipientes.
A esse respeito, Pérez e Freitas (2009) argumentam que um dos motivos que explicam
a incipiência das pesquisas na área das altas habilidades/superdotação são os mitos e conceitos
construídos popularmente sobre esse assunto que acabam constituindo obstáculos ao processo
de identificação e atendimento a esses indivíduos.
Outros fatores contribuíram para isso: a desinformação; a falta de recursos financeiros
destinados à Educação e, por conseguinte, à Educação Especial; a formação dos professores,
que não raro se sentem despreparados e incapazes de realizar a identificação e o atendimento
apropriado a esses alunos; assim como a falta de estatísticas oficiais fidedignas na área.
Pérez e Freitas (2009) indicam que o conhecimento a respeito de altas
habilidades/superdotação pode ser destacado em três âmbitos: os eventos científicos, a
pesquisa e a produção científica, todos considerados muito escassos. De acordo com as
autoras, do começo dos anos 2000 até 2008, os eventos científicos nacionais e internacionais,
realizados no Brasil, demonstraram um aumento quantitativo e qualitativo desses Congressos,
evidenciando a importância que a área vem adquirindo ao longo das últimas décadas. O
número de eventos passou de 5, na década de 70, para 12, na década de 80, 13, na década de
90 e 25 até 2008. Os eventos científicos mencionados pelas autoras foram:
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Tabela 1: Eventos na área de altas habilidades/superdotação de 2000 a 2008

4º-Encontro Nacional Bem Dotados e Talentosos – Lavras – MG
1º-Congresso Mercosul sobre Altas Habilidades – Lavras – MG
2000 XIII - Seminário Nacional da Associação Brasileira p/Superdotados – Porto Alegre – RS
I - Congresso de Jovens Portadores de Altas Habilidades – Porto Alegre – RS
2º- Encontro Estadual Repensando A Inteligência -Porto Alegre- RS
5º Encontro Nacional de Bem-Dotados e Talentosos – Lavras-MG
2002

I Seminário Estadual de Inclusão de Pessoas com AH/SD – Vitória – ES
3ºEncontro Estadual Repensando a Inteligência – Porto Alegre – RS
I Seminário Estadual de Políticas Públicas para as Altas Habilidades – Porto Alegre – RS

2003 1º- Encontro Nacional do CONBRASD – Brasília – DF
2004 II Congresso Mercosul sobre Altas Habilidades – Porto Alegre – RS
4º Encontro Estadual Repensando a Inteligência – Porto Alegre – RS
2005 Seminário A Construção de Práticas Educacionais para Alunos com Altas Habilidades
/Superdotação – Brasília – DF
2006

2007

5° Encontro Estadual Repensando a Inteligência – Santa Maria – RS
2º Encontro Nacional do CONBRASD – Pirenópolis – GO
1°Congresso Paulista de Altas Habilidades/Superdotação – São Paulo – SP
I Seminário sobre Altas Habilidades/Superdotação da UFPR – Curitiba – PR
Seminário Internacional de Educação Alunos Dotados e Talentosos – Lavras – MG
3º Encontro Nacional do CONBRASD – Canela – RS
11º Encontro Internacional Centro de Pesquisa e Tecnologia da UNIP-Objetivo – São
Paulo – SP

2008 III Congresso Mercosul sobre AH/SD e II Congresso de Jovens com AH/SD – Canela –
RS
6º Encontro Estadual Repensando a Inteligência – Canela – RS
Seminário de Encerramento do Curso de Especialização em AH/SD – Santa Maria – RS
II Seminário sobre Altas Habilidades/Superdotação da UFPR – Curitiba – PR
Fonte: PÉREZ; FREITAS (2009).

Ao se referir às publicações, as autoras argumentam que não é tão fácil realizar um
levantamento completo e fidedigno de toda a pesquisa e produção científica no Brasil, em
virtude da diversidade de veículos em que essas pesquisas podem apresentar-se, e também
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pela falta de informações sobre os trabalhos científicos publicados na área. Todavia, a partir
dos anos 2000, segundo as autoras, nota-se maior reação da área na produção científica.
Ao realizar uma leitura cuidadosa dos trabalhos que analisam a produção científica na
área de altas habilidades/superdotação dos últimos dez anos apresentados no banco de dados
da CAPES – publicações do GT 15 de Educação Especial ANPED – e CONBRASD e artigos
acadêmicos da base da Scielo, do número inicial de oitenta publicações entre dissertações e
teses, chegamos a um número bem reduzido de trabalhos sobre as práticas dos professores em
relação à área de altas habilidades/superdotação.
Apesar do número reduzido, é importante esclarecer que foram encontradas discussões
muito relevantes para o trabalho de pesquisa que estamos realizando, como podemos constatar
nos 10 trabalhos elencados/analisados a seguir:
No artigo Percepção de professores sobre alunos superdotados, de autoria de Fleith e
Maia-Pinto (2002), publicado na base da Scielo, foi realizado um estudo que procurou
investigar a percepção do professor de ensino fundamental e de educação infantil a respeito
do aluno superdotado. Na pesquisa, foram aplicados questionários a um grupo de 41
professores de escolas particulares e públicas de Brasília. De acordo com esse estudo, os
professores reconhecem a importância do papel da escola na educação do aluno superdotado,
todavia não adotam medidas ou instrumentos para a identificação desses alunos, nem lhes
oferecem atendimento diferenciado. Segundo Fleith e Maia-Pinto (2002), os professores
relataram nunca ter trabalhado com alunos superdotados e, a maioria deles, possuía um
conhecimento superficial sobre o conceito de superdotação e o processo de identificação do
aluno superdotado, ademais, não dispunham de formação específica sobre práticas
educacionais adequadas às necessidades dos alunos superdotados.
Na dissertação A inclusão educacional do aluno superdotado nos contextos regulares
de ensino, Pereira (2008) também faz referência à necessidade da formação de professores
para o atendimento ao aluno com altas habilidades/superdotação. Sua pesquisa demonstra que
existem evidências de elementos que facilitam e dificultam o processo de inclusão dos alunos
que apresentam características indicativas de altas habilidades/superdotação. Os elementos
favoráveis são professores preparados, boa prática pedagógica e diversidade de materiais para
pesquisa em sala de aula; os desfavoráveis indicam a necessidade de investimento para a
formação de professores e equipe técnica sob uma perspectiva de educação realmente
inclusiva.
Por outro lado, a dissertação apresentada por Brandão (2007) com o título Alunos com
altas habilidades/superdotação: O atendimento em sala de recursos no Estado do Paraná,
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aborda a educação escolar para o aluno com altas habilidades/superdotação, enfatizando que
esta prática educativa é primordial para os alunos. Além disso, destaca que o acesso a
instrumentos tecnológicos e a aquisição de conteúdos científicos desenvolvidos no contexto
da escola como mediadores culturais também contribuem para o desenvolvimento do
potencial humano, quando ignorados, podem acabar limitando e bloqueando o acesso a
conteúdos. Chama a atenção para o serviço de apoio especializado que ainda se encontra
longe dos objetivos para os quais foi pensado, particularmente, a formação de professores e a
falta de recursos materiais.
A dissertação apresentada por Guimarães (2004), Um estudo sobre a formação do
professor e a inclusão da criança superdotada da Universidade de Uberaba, também mostra
que as declarações e programas de governo no âmbito educacional em relação à Educação
Especial oferecem propostas que podem mostrar-se distantes de nossa realidade.
A autora afirma que, no contexto do ensino regular, quando se trata da formação do
professor para o atendimento em educação inclusiva, é notório o pouco preparo desses
profissionais para o atendimento das crianças tanto com deficiências físicas, mentais,
sensoriais, quanto das superdotadas. De acordo com a hipótese de Guimarães (2004), o
professor só terá condições de incluir um aluno com esse perfil, se tiver como reconhecê-lo. O
processo de investigação, de início, buscou averiguar se o professor já conseguia fazer essa
identificação na Educação Infantil. Depois, numa pesquisa feita com uma aluna professora,
constatou-se sua enorme dificuldade em identificar o aluno superdotado e/ou talentoso,
demonstrando, com isso, que sua formação não está contribuindo para que possa praticar a
inclusão pretendida.
O artigo Altas habilidades/superdotação: mitos e dilemas docentes na indicação para
o atendimento, de Azevedo e Mettrau (2010), discute a relação que poderia existir entre a
pequena quantidade de alunos com altas habilidades/superdotação, indicada para o programa
de atendimento da Secretaria de um Município da periferia do Rio de Janeiro, e os mitos
presentes no conceito sobre as altas habilidades/superdotação.
Nesse trabalho, as autoras também discutem as dificuldades encontradas pelo
professor quando vai identificar os alunos com altas habilidades/superdotação na sala de aula.
Para a realização da pesquisa, foram considerados os seguintes fatores: perfil
sociodemográfico dos respondentes, levantamento da representação social do professor com
os termos indutores – altas habilidades/superdotação – e a educação especial. E concluíram
que essas dificuldades têm uma relação muito forte com os mitos criados em torno desta
temática, influenciando de forma importante na indicação/não indicação destes alunos.
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Sobre os mitos, Azevedo e Mettrau (2010, p. 9-13) dialogam com Winner (1998), na
pesquisa, para demonstrar os nove mitos que se referem à superdotação; 1º superdotação
global; 2º à talentosos, porém não superdotados; 3º ao QI excepcional; 4º e 5º biologia versus
ambiente; 6º pai dominado; 7º excessiva saúde psicológica; 8º todas as crianças são
superdotadas e 9º às crianças superdotadas tornam-se adultos eminentes.
Ainda de acordo com Azevedo e Mettrau (2010, p. 4), essa pesquisa demonstrou que:
a formação do professor ocorre de maneira processual, feita no percurso de sua prática
docente e da procura pela formação continuada; a prática mencionada é um dos elementos de
uma realidade concreta vivida em sala de aula; uma dinâmica do cotidiano subjetiva e repleta
de valores e crenças, que o professor carrega com ele nas experiências vividas, acaba por
sustentar a prática e a relação professor-aluno. As autoras afirmam que essa realidade é
construída no cotidiano histórico-social, dentro e fora do espaço escolar.
Nesse sentido, as autoras mencionam a questão da representação social que o
professor tem do seu aluno, afirmando que esta representação está ligada intimamente à
prática pedagógica desse professor, assim como a relação firmada entre professor e aluno,
conforme defende Mettrau (2000). Desse modo, acredita-se que, se o professor tem
enraizados os mitos da superdotação (WINNER, 1998), ele tenderá a não notar esse aluno em
sala de aula, em razão de suas crenças e mitos sobre as características destes alunos e
concluem afirmando:

[...] determinados mitos em relação à superdotação, categorizados por
Winner (1998), persistem juntos aos profissionais da educação, e, por isso,
acreditamos que o estudo e a compreensão dos mitos aqui descritos podem
ser uma estratégia facilitadora para melhor entendimento desse tema,
favorecendo a indicação desses alunos pelos professores e possibilitando
identificação e atendimento específico, que foi a pretensão do estudo.
(AZEVEDO; METTRAU, 2010, p. 13).

A dissertação apresentada por Rech (2007), Estudo de caso de uma criança com
características de altas habilidades: problematizando questões referentes à inclusão escolar,
a autora aborda o aspecto da inclusão escolar de alunos com características de altas
habilidades, buscando problematizar as condições pedagógicas que uma aluna dispunha para
inserção precoce na 1ª série do ensino fundamental, em uma escola da rede pública estadual
escolar da cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, conduzindo a investigação através de
um estudo de caso.
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De acordo com Rech (2007), a pesquisa buscou investigar de que maneira os
dispositivos disciplinares foram empregados por uma professora “A” para tornar eficiente o
poder disciplinar sobre a aluna que foi observada, buscando averiguar de que forma as
práticas normativas atuam em torno dos alunos com altas habilidades. Além disso, propôs
uma análise dos discursos produzidos pelas Políticas de Inclusão Escolar.
Desse modo, a autora procurou, em consonância com o pensamento de Foucault
(1988), fazer uma abordagem sobre cinco dispositivos que visam o disciplinamento dos
alunos, quais sejam: a “arte das distribuições”, o “controle da atividade”, o “olhar
hierárquico”, a “sanção normalizadora” e o “exame”. Consoante Rech (2007), a arte das
distribuições fez parte da rotina da sala de aula em que o estudo foi desenvolvido, já que, na
dinâmica observada, a aluna citada no estudo de caso era, repetidas vezes, acionada pela
professora “A”, para assegurar que os alunos tidos como bagunceiros, estivessem sem
possibilidades de interagir entre si e, desse modo, mantidos em fileiras, eram também
controlados pela professora.
Prosseguindo com a análise dos dispositivos, a autora identifica a presença do
“controle da atividade” na sala de aula observada, à medida que a professora “A” exercia um
controle rigoroso dos horários determinados previamente por ela. Essa prática, segundo a
autora, constituía-se em prejuízos para a criatividade de todos os alunos da turma, que diante
da rigidez dos horários tinham poucas oportunidades para expor suas ideias.
Particularmente para a aluna com indicativos de altas habilidades, a conduta da
professora “A” representava um sério prejuízo, já que esses alunos necessitam de um
ambiente desafiante que possa estimular o desenvolvimento de sua criatividade. Todavia, para
a autora, as aulas ministradas pela professora “A” na sala de aula não privilegiavam esse tipo
de ambiente/ensino, ao contrário, fomentavam a formação de cidadãos passivos, receptores de
um conhecimento pronto, ao invés de oferecer oportunidade de formar cidadãos críticos,
construtores de seu próprio conhecimento.
O terceiro dispositivo observado na sala de aula refere-se ao “olhar hierárquico”. A
autora considera, em seu estudo, que esse olhar indiscreto resvalava por todas as instâncias da
escola, “uns vigiam os outros”, direção, professores e alunos, e que a professora “A” também
utilizava desse “olhar hierárquico” como instrumento para controlar e corrigir a aluna com
altas habilidades, que, na maior parte do tempo, não encontrava oportunidade para participar
da aula, bastando um “olhar” para que a aluna compreendesse que deveria apenas ouvir.
O dispositivo seguinte analisado em sala de aula foi a “sanção normalizadora”. De
acordo com a autora, com esse dispositivo, a professora “A” empregava micro penalidades a
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alunos que, em sua avaliação, desrespeitavam as regras predeterminadas por ela. Para a
autora, a partir desta realidade cotidiana, Foucault (1988) constatou que a escola funciona
como uma espécie de tribunal, pois nela algumas pessoas têm o poder de julgar outras que não
apresentam um comportamento considerado padrão esperado e, por essa razão, poderão ser
penalizados.
O dispositivo “exame”, último a ser analisado pela autora, tem como objetivos
principais, qualificar, classificar e punir. Para ela, o exame apresenta uma combinação de dois
outros dispositivos, vigilância hierárquica e sanção normalizadora, e pôde ser identificado, na
sala de aula, na escola como um todo e no Projeto Pedagógico. Com o dispositivo “exame”, o
professor pode autorizar a si mesmo a concluir quem aprendeu e quem não aprendeu, quem se
comportou e quem infringiu as regras e, a partir daí, empregar as micro penalidades àqueles
alunos que não se corrigirem.
De acordo com Rech (2007), com o uso dos dispositivos disciplinares, a aluna foi
gradativamente mudando seu comportamento e igualando-se aos demais, normalizando-se.
Dessa forma, o poder disciplinar propiciou à professora “A” controlar, transformar e mudar o
comportamento da aluna em estudo. Os resultados da pesquisa demonstram uma prática
pedagógica em que o poder disciplinar e o poder da norma colaboraram para que a aluna com
característica de altas habilidades, embora tenha sido incluída, também se mantivesse exposta
a situações de exclusão escolar.
A partir do estudo realizado por Rech (2007), estabelecemos uma relação com a
pesquisa que estamos realizando, considerando o contexto, de uma sala de aula regular, de
uma escola pública de Salvador. Nesse sentido, refletimos sobre a necessidade de
compreendermos as características próprias do cotidiano dos professores e dos alunos,
sujeitos envolvidos nesta pesquisa, e de como estas características interferem no processo de
identificação do aluno com indicativos de altas habilidades/superdotação. Percebemos que,
qualquer que seja o “modelo” de investigação para a identificação e atendimento destes
alunos, é preciso considerar os elementos representativos do contexto destes sujeitos,
contemplando suas experiências, as relações que se estabelecem na sala de aula entre
professores e alunos, refletindo sobre a maneira como estes elementos dialogam com esses
paradigmas de representação da inteligência acima da média.
No artigo Altas habilidades: uma questão escolar, publicado por Barreto e Mettrau
(2011), as autoras fazem uma análise sobre as representações dos professores a respeito das
altas habilidades e a existência de indicação de alunos que apresentam esse perfil para
atendimento, valendo-se de um estudo realizado numa escola federal de ensino, localizada no
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Rio de Janeiro. Para a realização do estudo, foram utilizadas duas amostras diferenciadas: a
primeira composta por 36 professores que trabalhavam com alunos do 1º ao 9º ano do curso
fundamental e do 1º ao 3º ano do ensino médio e a outra por quatro setores da escola,
responsáveis pelo registro histórico dos alunos, para tanto foi utilizada a metodologia de
análise de conteúdo no tratamento dos dados obtidos.
Além do propósito de investigação sobre as representações que os professores têm
sobre as altas habilidades, as autoras buscaram sondar o nível de conhecimento dos
participantes a respeito da legislação vigente sobre o tema, assim como o implemento de
políticas públicas para atender os alunos com esse perfil, distintamente de acordo com o
proposto na lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB Nº 9.394/76, e também a
opinião dos professores sobre o seu papel no que diz respeito a indicação e atendimento destes
alunos.
Barreto e Mettrau (2011) ressaltam que, para a efetivação das propostas legais, é
necessário enfatizar o respaldo do referencial teórico dos especialistas que trabalham nessa
área, como Renzulli (2004) (apud BENITO MATE, 1994, p. 41-78), Mettrau (2000) e Landau
(2002). Para as autoras, as ideias desses especialistas entram em confluência quando indicam
a importância da opinião e do juízo do professor na identificação e indicação dos alunos
altamente capazes para os programas específicos de atendimento. Seus estudos apresentam
resultados similares no que diz respeito à superficialidade do conhecimento desses
profissionais, sobre essa área tão específica e complexa e mostram que esses especialistas
relatam em suas pesquisas que o déficit de conhecimento desses profissionais tem prejudicado
grandemente a implementação de ações previstas e regulamentadas na legislação, sobretudo
nas instituições de ensino.
Segundo as autoras, os resultados apresentados nesse estudo indicam que os
participantes apresentaram insegurança e dúvida com relação aos diferentes conceitos
empregados pela literatura especializada, fazendo referência aos mitos que povoam os
diversos segmentos da sociedade sobre esses sujeitos e foram apresentados e analisados por
Winner (1998). A autora apresenta nove mitos sobre superdotação quais sejam: (1)
superdotação global; (2): talentosos, porém não superdotados; (3) QI excepcional; (4) e (5):
biologia versus ambiente; (6) pai dominado; (7) excessiva saúde psicológica; (8) todas as
crianças são superdotadas e (9) as crianças superdotadas se tornam adultos eminentes.
Mediante a análise do estudo supracitado, pudemos constatar que os professores
inquiridos assumem ter um conhecimento superficial sobre altas habilidades, dado que
reafirma as teses dos especialistas referenciados em nossa pesquisa. Além desses dados, as
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autoras ressaltaram outra questão merecedora de discussão, a afirmação de que existe um
conhecimento da legislação no que se refere ao direito garantido, para esses alunos, de um
atendimento específico.
Contudo, afirmam que houve unanimidade nas respostas e que, até o momento
presente, não havia o desenvolvimento de ações nem uma previsão de implementação de
programas dessa natureza, devido à falta de profissionais qualificados, e declaram:
A circulação de informações sobre as altas habilidades no campo
educacional é fundamental. Esse embasamento não se deve restringir apenas
ao conceito e características marcantes, mas deve-se ampliar para a
viabilização de subsídios sobre a prática educacional relativa ao processo
ensino-aprendizagem, elaboração de programas, planejamento de atividades,
dentre outras. Isso porque segundo os estudiosos da área, as pessoas com
altas habilidades demandam ações criativas e de pesquisas que envolvem
alta qualidade e aprofundamento por parte de toda equipe pedagógica e
portanto beneficiará a todos os alunos. [...] (BARRETO; METTRAU, 2011,
p.11).

As autoras concluem esse estudo ressaltando a importância não só de maior
investimento na formação/qualificação de profissionais para o atendimento ao aluno com altas
habilidades, mas também de maior disseminação e ampliação do acervo de informações sobre
a área das altas habilidades tanto nas escolas, quanto nas universidades.
A dissertação apresentada por Martins (2010), Características desejáveis em
Professores de alunos com altas habilidades/superdotação, investiga os atributos desejáveis
em docentes para atuarem com alunos que apresentam essas características. Participaram
deste estudo: 20 professores da rede pública de ensino de uma cidade do Distrito Federal, 10
atuavam nas séries iniciais do ensino fundamental e 10 em um curso de Pedagogia. A
pesquisa procurou identificar, junto aos participantes, a formação desejável em professores
para o atendimento ao aluno com altas habilidades/superdotação, além de características
desejáveis nestes professores e suas concepções sobre altas habilidades/superdotação.
Segundo a autora, as “características desejáveis” em docentes de alunos com altas
habilidades/superdotação referem-se a traços de personalidade e aspectos sociais, emocionais
e profissionais. Na análise e comparação das respostas apresentadas pelos dois grupos de
participantes da pesquisa destacou-se aspectos como: ter qualificação para atuar na área,
apresentar conhecimento sobre o assunto e gostar do que faz. Os aspectos sociais e
emocionais também foram apontados de maneira significativa. Na comparação dos dois
grupos de professores entrevistados, a autora demonstrou que não houve diferenças relevantes
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em relação ao conceito que expressaram sobre características desejáveis em professores para
o trabalho de educação com alunos com altas habilidades/superdotação.
No que se refere às concepções sobre altas habilidades/superdotação mencionadas
pelos participantes, Martins (2010) afirma que se assemelham, em geral, àquelas da literatura
empregada nesta pesquisa. No entanto, percebeu-se a falta de informação, no que diz respeito
à utilização dessas informações na prática docente desses professores, assim como diversas
ideias errôneas ou mitos sobre a temática. Sobre esses mitos, a autora, em sua pesquisa, relata
que os participantes expressaram concepções como a de que os indivíduos com altas
habilidades/superdotação podem desenvolver-se sozinhos. Sobre essa concepção, a autora cita
Guenther (2000) que defende a ideia de que a ausência de estímulos impede o progresso de
muitos alunos, pois são desencorajados pela falta de condições das escolas em suprir as suas
necessidades, oferecendo atividades pouco estimulantes para o desenvolvimento de seu
potencial.
Prosseguindo com a descrição das ideias errôneas expressadas pelos participantes da
pesquisa realizada por Martins (2010), a autora aponta os testes de QI como única forma de
identificar um aluno com altas habilidades/superdotação. Segundo ela, esse mito relaciona-se
ao fato dos professores considerarem os alunos superdotados como aqueles que apresentam
um desempenho escolar acima da média, e isso dificulta o processo de identificação dos
alunos que não apresentam um bom rendimento escolar por não serem estimulados
adequadamente pela escola em que estão matriculados.
Nesse sentido, a autora cita Alencar e Fleith (2001) que apresentam alguns mitos sobre
altas habilidades que ainda existentes, dentre os quais, o fato de que ainda é comum os
professores apresentarem expectativas muito altas em relação ao aluno superdotado, pois
acreditam que os alunos acima da média também devem apresentar um rendimento superior a
seus pares. Martins (2010) relata que se constatou, em sua pesquisa, o aparecimento de um
novo
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habilidades/superdotação. Segundo a autora, alguns participantes expressaram a ideia de que a
oferta de educação especial aos alunos superdotados pode trazer prejuízos para o
desenvolvimento cognitivo e para as relações sociais desses indivíduos, que podem apresentar
sentimentos de vanglória na presença de seus pares.
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habilidades/superdotação: formação do professor, a autora faz uma abordagem sobre o papel
dos professores no atendimento aos alunos com altas habilidades/superdotação, as
dificuldades que esse professor encontra com a falta de uma formação específica nessa área e
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os mitos e conceitos errôneos, construídos por estes professores, em decorrência da falta de
preparo/formação destes docentes, afirmando que:

[...] a realidade educacional no Brasil ainda não alcançou níveis de qualidade
no atendimento aos alunos que apresentam potencial superior, reconhecidos
pela legislação como portadores de altas habilidades/superdotação. Percebese que uma forte razão para justificar esta triste realidade é a carência de
qualidade nas capacitações oferecidas aos professores, bem como ausência
de disciplinas nos cursos de Pedagogia e nas Licenciaturas, com conteúdos
relativos à altas habilidades/superdotação (MARTINS, 2010, p. 35-36).

Segundo a autora, o estudo realizado demonstrou que existem grandes desafios a
serem vencidos para que o atendimento a alunos com altas habilidades/superdotação possa
acontecer de maneira relevante no país. Afirma ainda que a formação do professor representa
a base de todo o processo de atendimento a estes alunos, sinalizando que o estudo mostrou
também a necessidade de que as instituições de ensino, voltadas para a formação de docentes
para atuarem nesta área, apresentem uma proposta curricular que inclua as características
“desejáveis” nestes professores.
Assim, a pesquisa que estamos realizando busca conhecer: que condições, em termos
de cursos de formação na área de altas habilidades/superdotação, estão disponíveis para que
os professores, responsáveis pelo atendimento aos alunos com necessidades educacionais
especiais, dentre elas altas habilidades/superdotação, possam preparar-se para a identificação
e atendimento apropriado aos alunos das escolas públicas da cidade de Salvador; que
concepções e valores esses professores trazem em relação ao tema e que condições encontram
para, em sua prática educacional, expressar esses conceitos.
A dissertação intitulada Realidade e perspectiva para a educação de alunos com
potencial para altas habilidades/superdotação na cidade de Manaus, apresentada por
Machado (2007), mostra uma pesquisa desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em
Educação da Universidade Federal do Amazonas, para a obtenção do título de Mestre, cujo
objetivo era analisar as ações educacionais voltadas para a identificação e a educação dos
alunos com características de altas habilidades/superdotação pertencentes às séries iniciais do
Ensino Fundamental das escolas da rede municipal e estadual de ensino.
De acordo com a autora, a pesquisa realizada no ano de 2007, na cidade de ManausAmazonas, procurou conhecer as concepções, as dificuldades, as práticas docentes
desenvolvidas, bem como as perspectivas para o atendimento a esses alunos, relatadas pelos
docentes que atuam no sistema de ensino, municipal (Semed) e estadual (Seduc), nas escolas
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e setores responsáveis pelas políticas públicas. Além disso, apresentam um levantamento a
respeito das formações existentes, na área de altas habilidades, para esses profissionais. A
pesquisa contou com 29 participantes, divididos em 2 grupos: o grupo 1 era formado por 13
professores da Seduc e 13 professores da Semed, e o grupo 2 por 3 profissionais atuantes das
áreas de Educação Especial da área de Formação Continuada de professores das Secretarias
de Educação.
Conforme demonstrou a autora, a pesquisa constatou que ainda é preciso caminhar
muito para que, de fato, aconteça a inclusão dos alunos com necessidades educacionais
especiais nos sistemas públicos de ensino, particularmente os alunos com altas habilidades,
que precisam, antes de mais nada, ser reconhecidos como pessoas com potenciais elevado, e
por isso precisam de estímulo, trabalho intensificado e apropriado ao seu desenvolvimento.
Observa-se também a necessidade de organização mais sistematizada na implementação de
atendimentos educacionais especializados aos alunos com altas habilidades/superdotação.
Assim, a leitura dos trabalhos apresentados por Pérez e Freitas (2009), Fleith e MaiaPinto (2002), Pereira (2008), Brandão (2007), Guimarães (2004), Azevedo e Mettrau (2010),
Rech (2007), Barreto e Mettrau (2011), Martins (2010) e Machado (2007), evidenciou uma
questão bastante recorrente, a dificuldade que os professores das escolas públicas e
particulares têm em reconhecer as características indicativas de alunos com altas
habilidades/superdotado, assim como a necessidade de um programa de capacitação para estes
professores que seja satisfatório para o processo de identificação e atendimento ao aluno com
altas habilidades/superdotação.
É importante frisar que esta pesquisa terá que enfrentar muitos desafios para
estabelecer um diálogo entre os estudos sobre as definições e estratégias para a identificação
dos alunos que apresentam características indicativas de altas habilidades/superdotação,
mencionadas anteriormente, e o contexto das práticas pedagógicas nas escolas em que esta
investigação está sendo realizada, com o propósito de situar em nossa pesquisa, as questões
que permeiam o processo de identificação dos alunos que apresentam este perfil.
Sendo assim, de acordo com Ourofino e Guimarães (2007), uma das questões
extensamente discutidas e pesquisadas na área de altas habilidades diz respeito às
características apresentadas pelos indivíduos com altas habilidades/superdotação. As autoras
afirmam que essas características podem apresentar-se com uma multiplicidade de nuances
comportamentais, emocionais, intelectuais e psicológicas, bem como diversas habilidades
próprias que os distinguem.
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Ainda de acordo com Ourofino e Guimarães (2007), é imprescindível considerar que o
conceito de superdotação recebe influências do contexto histórico e cultural, podendo, desse
modo, diferenciar-se de uma cultura para outra, em decorrência do momento histórico e
social. Além disso, declaram que não existe um consenso entre os profissionais quanto à
definição do indivíduo com altas habilidades/superdotado. Sobre esse assunto, Alencar (2007)
afirma que uma questão bastante enfatizada ultimamente é que os indivíduos com altas
habilidades/superdotação não compõem um grupo homogêneo, diferenciam-se por traços de
personalidade, capacidades cognitivas e grau de desempenho. Desse modo, enquanto alguns
podem demonstrar uma habilidade elevada em variadas áreas, outros indivíduos podem
apresentar uma competência extraordinária somente em uma área.
Dessa forma, avaliamos que a trajetória em educação especial e, particularmente, o
trabalho junto a alunos com altas habilidades/superdotação, constituiu-se em uma das
motivações para aprofundar estudos e pesquisar sobre a área em questão, investigando como
os professores, em suas práticas pedagógicas, manifestam suas atitudes, conceitos e valores no
processo de identificação dos alunos com indicadores de capacidade intelectual acima da
média.
Nessa perspectiva, nosso percurso profissional, sobretudo quando atuamos na
coordenação em escolas da rede pública, propiciou-nos observar diferentes atitudes dos
professores que ministravam aulas no ensino fundamental I e II, em especial, das disciplinas
de matemática e português, em situações desafiadoras no exercício de sua profissão. As salas
de aulas em que atuavam, muito cheias, compostas por alunos de diferentes ritmos e níveis de
aprendizagem eram um grande desafio para o seu trabalho. Os professores também
enfrentavam o desafio de ter que cumprir com um conteúdo programático, em um espaço de
tempo determinado, impossibilitando maior flexibilidade curricular.
Desse modo, refletimos que todos esses aspectos, aliados à incipiência de políticas
públicas destinadas a formação dos professores para o atendimento em educação especial, e
particularmente educação especial para altas habilidades/superdotação, terminavam por
representar sérias dificuldades para os professores. Quando eles se deparavam com situações
incomuns no cotidiano da escola, como diferenças significativas no ritmo e na produção
intelectual dos alunos, na maioria das vezes, não sabiam lidar com estas diferenças que, por
via de regra, geravam conflitos em sua prática educacional.
Assim, a pesquisa que estamos realizando procurou analisar o cotidiano dos
professores em salas de aula de escolas públicas de Salvador, para descobrir os elementos que
favorecem ou dificultam a identificação, por parte dos professores, dos alunos que apresentam
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características de altas habilidades/superdotação. Observamos que alguns traços aparecem
com certa frequência entre educandos com altas habilidades/superdotação, sobretudo naqueles
que se destacam na área intelectual e/ou acadêmica, tais como: curiosidade; persistência no
empenho de satisfazer os seus interesses; crítico de si mesmo e dos outros; senso de humor
altamente desenvolvido; facilidade de entendimento de princípios gerais; não é propenso a
aceitar afirmações, respostas ou avaliações superficiais; facilidade em propor muitas ideias
para um estímulo específico e sensível a injustiças pessoal e social.
No que se refere à potencialidade, apresentam características como: capacidade
intelectual geral; aptidão acadêmica específica; pensamento criativo ou produtivo; capacidade
de liderança; talento especial para artes; capacidade psicomotora. Além disso, enfatizam a
importância das aptidões que podem se estender por diferentes áreas como intelectual,
artística, criativa, física ou social, ou podem ser limitadas a uma ou duas áreas.
É
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habilidades/superdotação têm ressaltado a importância de considerarmos o contexto social,
econômico e cultural no qual os alunos, que apresentam estas características, estão inseridos,
para podermos encontrar as estratégias mais apropriadas à identificação e estimulação do
potencial de inteligência destes alunos.
De acordo com as diretrizes do MEC/CENESP (1986), o processo de identificação do
aluno com altas habilidades/superdotação, para efeito de atendimento educacional, deverá ser
feito o mais cedo possível, levando-se em conta: julgamento e avaliação das habilidades
superiores em testes devidamente adaptados e padronizados; demonstração de habilidades
superiores ligadas a expressivo interesse, motivação e envolvimento pessoal em determinadas
áreas; rendimento escolar e progresso acadêmico mais rápido do que aqueles da mesma idade.
Todavia, alguns autores têm proposto escalas de avaliação subjetiva, cujo objetivo é
disciplinar a avaliação informal do comportamento, permitindo com isso um procedimento
relativamente rigoroso, capaz de produzir tanto uma avaliação global quanto a comparação de
traços específicos na identificação de alunos com altas habilidades/superdotação por meio da
observação de características típicas. Como exemplo de escalas de avaliação tem-se a Escala
de Renzulli, Smith, White, Callahan e Hartman (1976) (ANEXO A), que dispõe sobre a
observação de sete itens comportamentais e sua frequência, ou seja, parâmetros relativamente
objetivos e, consequentemente, menos sujeitos a diferenças de interpretação.
Outro exemplo de escala de avaliação é a de Sisk (1974). Essa escala baseia-se em
traços intelectuais e de personalidade mais do que em comportamentos específicos, embora
sejam apontadas as pistas comportamentais para se inferir as características que se pretende
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considerar. Enquanto a de English (1979) propõe uma escala bem simples e rápida, com
apenas cinco itens, para a identificação de crianças e adolescentes do ensino médio.
Estudos apontam que as escalas de avaliação subjetiva mencionadas são importantes
instrumentos para investigações preliminares a respeito da dotação de indivíduos ou de
pequenos grupos, permitindo uma visão inicial dos indivíduos que mais provavelmente
apresentam um potencial intelectual acima da média, o grau de habilidade mental envolvido e
das dimensões em que a dotação se manifesta.
Assim, os resultados do levantamento feito no presente estudo, sobre aspectos
conceituais de 2000 a 2011 no Brasil acerca da prática do educador frente a alunos que
apresentam características indicativas de altas habilidades/superdotação, revelam um
conhecimento superficial, por parte dos professores de maneira geral, sobre o tema das altas
habilidades/superdotação, assim como apontam para a necessidade de um investimento em
programas de formação para esses professores, com o objetivo de capacitá-los a identificar e
atender de maneira satisfatória aos alunos que apresentem inteligência acima da média.
Sendo assim, nossa pesquisa mostra o desafio de compreender as ações dos
professores em sala de aula, suas dificuldades com as já descritas carências de recursos
didáticos apropriados para uma prática docente que possa perceber e atender apropriadamente
uma sala de aula heterogênea com indivíduos com as mais diversas necessidades
educacionais, dentre elas as altas habilidades/superdotação. Ações que mostram os problemas
de um cotidiano escolar com muitos desafios a superar, para que se possa inaugurar um
sistema de identificação do aluno com inteligência acima da média que considere novas
possibilidades de pensar e agir, apresentando condições desafiadoras/promissoras necessárias
a um bom desenvolvimento cognitivo, social e afetivo do educando. Um sistema que, além
disso: ofereça possibilidades para o crescimento integral do aluno de modo a contribuir com a
sociedade em que está inserido; fortaleça seu autoconceito positivo; propicie o
desenvolvimento de uma consciência social, dando-lhe oportunidade de apresentar maior
produtividade criativa.
Dessa forma, se lhe fossem asseguradas as condições apropriadas de formação e
atuação, o professor poderia colocar-se numa perspectiva dialógica com os elementos
constitutivos de sua pesquisa e sua prática pedagógica, estabelecendo uma coerência entre os
princípios intersubjetivos de suas experiências educacionais com os seus alunos e a abertura
para as diversas possibilidades que esses espaços educacionais poderiam apresentar,
permitindo dessa forma, a inauguração de uma, desafiante, todavia instigante, forma de
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educar, onde o respeito à alteridade e à diversidade de cada um pudesse ser uma realidade
cada vez mais presente na vida dos indivíduos envolvidos nessa relação.

2.4 MITOS E HISTÓRIA DOS TESTES DE INTELIGÊNCIA
De acordo com estudos, os primeiros testes de Quociente de Inteligência – QI foram
criados por Alfred Binet, no início do século XX, em 1904. Binet nasceu em Nice, na França,
foi pedagogo e psicólogo, sendo reconhecido pelas importantes contribuições que trouxe à
psicometria. Seu invento serviu de base para os testes de QI, como são denominados
atualmente. Para entendermos melhor todo o processo de mensuração do QI, procurando
perceber suas dimensões histórica e mítica, tentamos estandardizar as medidas para avaliação
da superdotação que se relacionam com a realidade cotidiana de uma sala de aula regular.
Vejamos o que algumas publicações de artigos e teses com enfoque nesta área podem oferecer
como contribuições para nosso estudo:
De acordo com Angela M. R.Virgolim (1997), que publicou o artigo O indivíduo
superdotado: história, concepção e identificação, o nobre inglês Sir Frances Galton, primo
de Charles Darwin que, em 1869, publicou Hereditary Genius, mostra que as habilidades
mentais eram transmitidas através das gerações, da mesma forma que os traços físicos.
Segundo a autora, Galton acreditava que a inteligência estava ligada à agudeza dos sentidos e
condicionada à seleção natural e à lei de distribuição das habilidades na mesma família. Por
essa razão, em 1884, Galton fundou, em Londres, um laboratório antropométrico de
demonstração, em que mais de 9.000 visitantes foram submetidos a exames, seus “testes
mentais” constavam também de medidas de força física, sensibilidade de visão, discriminação
perceptiva e de cor, e tempo de reação.
Ainda segundo Virgolim (1997), os trabalhos de Galton tiveram forte influência nos
estudos que, simultaneamente, Alfred Binet realizava em seu laboratório psicológico na
Sorbone, na França. O teste desenvolvido por Alfred Binet e seu aluno Theodore Simon
fundamentava, então, numa escala cujos 30 itens organizavam-se em ordem crescente de
dificuldade, uniformizados para crianças de 3 a 11 anos de idade das escolas parisienses.
Os resultados dos testes decorriam da comparação da idade mental do aluno, que
representava a proporção de idade com os aspectos de maior dificuldade que eram
respondidos de maneira correta, ou com sua idade cronológica. As crianças que obtinham
aprovação nos testes correspondentes a um ano ou dois abaixo de sua idade cronológica eram
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consideradas inferiores ou retardadas; e as que obtinham sucesso em testes um ano ou dois
além de sua idade cronológica eram reconhecidas como crianças superiores ou avançadas.
Virgolim (1997) demonstra ainda que, no ano de 1911, o psicólogo alemão William
Stern sugeriu o uso do termo “quociente mental”, segundo o qual a idade mental da criança é
dividida por sua idade cronológica. De acordo com este estudo, o termo Quociente de
Inteligência (QI), referido atualmente, originou-se dessa medida, sendo o quociente mental
multiplicado por 100. A escala de Binet teve grande repercussão, porque funcionou para os
objetivos a que se propôs. De acordo com Virgolim (1997):

Binet reconhecia que a inteligência - seja ela o que fosse, pois não se
preocupou em defini-la - cresce durante a infância, e era de opinião que o
mais frutífero para a psicologia das diferenças individuais seria se concentrar
em níveis relativos da inteligência do que tentar medir um conceito tão
nebuloso quanto este em termos absolutos (SNYDERMAN; ROTHMAN,
1990 apud VIRGOLIM; 1997).

Em 1910, H. H. Goddard traduziu e aplicou o teste de Binet em 400 crianças
“oligofrênicas” de uma escola em New Jersey, EUA, e, satisfeito por sua exatidão, voltou a
aplicá-la em 1911, desta feita com 2000 crianças normais. Completou-se assim, e com
absoluto sucesso, a transição de seu uso com crianças abaixo da média para o uso com
crianças normais e acima da média (DAVIS; RIMM, 1989), iniciando uma prática que se
perpetua até os dias atuais (VIRGOLIM, 1997, p. 5).
Virgolim (1997) faz também uma abordagem sobre Lewis M. Terman e a discussão
sobre o uso dos testes de inteligência. Afirma que Terman, como professor da Universidade
de Stanford e interessado pelo estudo das habilidades superiores, publicou, em 1916, uma
revisão da escala de Binet de 1911. A escala Stanford-Binet (VIRGOLIM, 1997).
Conforme

nos

esclarece

a

autora,

o

prestígio

desses

testes

aumentou

significativamente no momento em que serviu de instrumento, usado de forma massiva para a
seleção de soldados alistados no exército americano, no período da I Guerra Mundial. Fato
que deu origem a uma polêmica pública a respeito dos resultados dos testes de mensuração da
inteligência. Isso, de acordo com a autora, acabou dando origem a um debate, que permanece
até hoje, sobre hereditariedade versus ambiente, trazendo reflexões sobre a natureza da
inteligência e adequações dos usos desses testes, o que impulsionou importantes pesquisas
nos últimos 60 anos, gerando uma consciência inteiramente nova em relação à utilização dos
testes.
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Sobre as referidas pesquisas, Virgolim (1997) declara que apresentam pontos de
tensões, críticas e discussões sobre a metodologia utilizada. Como exemplo dessas tensões, a
autora aponta o fato de, entre os alunos estudados, haver uma prevalência da cor branca,
virem de uma mesma cultura, da classe média-alta. Outro aspecto apontado foi o fato de a
nominação de professores ter valorizado indivíduos com potencial acadêmico superior em
detrimento de estudantes que apresentam notável criatividade ou liderança. Também foi
evidenciada a questão da inteligência ter sido julgada como um construto fixo e unifacetado e
como precedência de êxito profissional futuro.
As declarações apresentadas no artigo analisado oferecem a possibilidade de um
diálogo com os estudos de Robert Sternberg, citado na tese intitulada: Superdotação: estudo
comparativo da avaliação dos processos cognitivos através de testes psicológicos e
indicadores neurofisiológicos, apresentada pela autora Simonetti (2008), na Universidade do
Minho em Portugal, sob a orientação do Professor Doutor Leandro da Silva Almeida.
Nesse estudo, Simonetti (2008) faz uma abordagem sobre as contribuições da
psicometria para o estudo da inteligência. Citado pela autora, Sternberg (2003) declara que, se
pretendemos entender as habilidades humanas, não podemos pensar somente em termos de
Quociente Intelectual. Simonetti (2008) evidencia em sua pesquisa que Sternberg (2003), em
oposição à psicometria tradicional, afirma que para além do QI, podemos falar em
“Inteligência Exitosa”, habilidade intencional que o indivíduo apresenta para adaptar-se a
distintos ambientes, tendo a capacidade de configurá-los e selecioná-los. Para isso, prossegue,
teremos obrigatoriamente que integrar a abordagem prospectiva que a psicometria clássica
oferece com a abordagem retrospectiva da psicologia cognitiva, acompanhando os passos da
expertise, se não quisermos desperdiçar talentos.
Para Sternberg (2003), o desenvolvimento da expertise é um processo de aquisição e
consolidação de habilidades com a finalidade de superar obstáculos e expressar um alto nível
de desempenho. A expertise é definida por meio das seguintes características: excelência,
produtividade, raridade, demonstratividade e valor cultural. Simonetti (2008) afirma ainda que
se observa um consenso nos estudos realizados, em relação à construção do talento, onde
acabam entrando importantes dimensões como a prática, o esforço e a produção, mesmo
sendo analisados sob distintos enfoques.
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2.4.1 Avaliações Padronizadas e o Cotidiano das Salas de Aulas

Ao abordarmos a pesquisa de Simonetti (2008) e suas observações sobre os estudos de
Sternberg (2003), consideramos oportuno citar os estudos de Guenther (2000) sobre esse
assunto. A autora afirma que a identificação de crianças talentosas não é uma decisão de “ser
ou não ser” (GUENTHER, 2000, p. 88). Essa identificação requer outros sinais que possam
indicar a mais ampla gama de potencial e os mais diferentes talentos. Em virtude dessa nova
concepção de capacidade e talento, acrescenta a autora, é possível encontrar duas linhas
direcionais conduzindo à indicação de talentos: uma com medidas estandardizadas, apoiadas
em um critério fixo e outra que, ao contrário, utiliza um processo de identificação ao longo de
uma dimensão de tempo, baseado em acontecimentos naturais do dia a dia, com a observação
contínua, direta e cuidadosa da vida da criança.
Para Guenther (2000), talento e capacidade humana são identificados pela produção,
atuação e desempenho da pessoa talentosa, o que ela consegue, apresenta, alcança, visualiza e
faz vir à tona durante sua existência. A autora sinaliza também que um dos maiores desafios
do trabalho educacional com o aluno talentoso é elaborar formas mais eficazes e mais precisas
de identificar crianças que apresentem sinais de capacidade e potencial superior, com maior
garantia de acerto e economia de tempo e recursos.
Ainda de acordo com os estudos de Guenther (2000), o processo de identificação do
aluno dotado deve ser elaborado dentro de princípios gerais, de maneira contínua e flexível,
considerando várias estratégias e, em qualquer situação, deve ser voltado para toda a
população. No processo de indicação ao programa de atendimento educacional especializado,
segundo esses estudos, é necessário levar em conta todas as observações da maior quantidade
de pessoas pertencentes ao cotidiano da criança Assim como deve haver uma preparação
criteriosa dos profissionais, que, dentre outras questões, implica em se promover uma
formação

continuada

na

área

de

educação

especial

para

alunos

com

altas

habilidades/superdotação dos professores que irão participar de todo o processo, com ações
planejadas que auxiliem diretamente às escolas, sob a forma de programas de Enriquecimento
Educacional concomitantes à identificação.
De acordo com Sabatella e Cupertino (2007), os programas exclusivos para alunos
com altas habilidades/superdotação têm a função de prover as necessidades destes alunos
propiciando um pleno desenvolvimento pessoal, à medida que cria possibilidades para que
possam encontrar desafios compatíveis com suas capacidades. Já Cupertino (2008) afirma que
há diversas alternativas de atendimento e cada uma delas atende a distintas necessidades, não
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existindo, portanto, uma fórmula ou modelo ideal. Desse modo, a autora considera que o
método apropriado é aquele que reúne um conjunto de combinações entre as opções de
atendimento possíveis. Como alternativas de atendimento para estes alunos, Cupertino (2008)
aponta três principais práticas no atendimento aos alunos com altas habilidades/superdotação,
quais sejam: agrupamento, aceleração e enriquecimento curricular.
O agrupamento é a formação de grupos de alunos nas escolas ou classes especiais, ou
sob a forma de pequenos grupos atendidos na sala de aula regular de maneira diversificada em
relação aos demais alunos. A autora declara que as vantagens dos agrupamentos estão em
colaborar para um aproveitamento proporcional às habilidades, impulsionando (ou
conservando) a motivação.
A aceleração diz respeito à forma de flexibilizar sistemas educacionais muito
rigorosos, possibilitando ao aluno pular etapas da formação regulamentar. De acordo com a
autora, ela pode ser feita pela aceitação precoce do aluno na escola mediante isenção de
cursos, ou pela implementação de programas de estudos acelerados, flexíveis quanto ao ritmo,
trabalhos e/ou áreas de conhecimento.
O enriquecimento curricular refere-se à abordagem educacional com a qual se
proporciona ao aluno experiências de aprendizagem diferenciadas daquelas apresentadas
normalmente pelo currículo regular. Essa estratégia pode ser realizada acrescentando-se
conteúdos mais abrangentes e/ou mais profundos, e/ou solicitando-se dos alunos projetos
originais. Ainda de acordo com Cupertino (2008), a divisão dessas abordagens é feita
didaticamente, pois observa-se uma inter-relação entre as três abordagens.
Contudo, estudos na área de altas habilidades/superdotação mostram que a questão da
identificação e da estimulação/atendimento ao estudante que apresenta essas características
nas escolas brasileiras, vem se constituindo como um desafio para professores, educadores e
psicólogos. Isso também ocorre no cotidiano das salas de aulas das escolas públicas da cidade
de Salvador, conforme expressamos no decorrer deste capítulo. Percebemos, nesse sentido, a
importância de uma definição dessas crianças que contenha dados da prática pedagógica,
orientação/formação do professor, para a identificação e/ou desenvolvimento de instrumentos
que reflitam o cotidiano e as necessidades dos alunos e possam ser utilizados no processo de
reconhecimento destes indivíduos.
Diante do exposto, consideramos que este capítulo apresenta as necessárias
inquietações que nos impulsionam a enfrentar, na continuidade desta pesquisa, as inúmeras
contradições, mitos, práticas de exclusão e desconhecimento que envolve o tema das altas
habilidades/superdotação. Desse modo, procurando compreender as relações entre professores
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e alunos envolvidas nesta dinâmica e, à medida que estabelecemos um diálogo entre os
estudos nesta área e os diferentes contextos educativos em que estas relações se estabelecem,
podemos refletir sobre a importância de questionarmos as condições que estes espaços
educativos dispõem para a identificação dos alunos com altas habilidades/superdotação e as
dificuldades percebidas nas relações instituídas nestes contextos.
Portanto, este capítulo, Altas Habilidades/Superdotação: Conceitos, mitos e história
dos testes de inteligência e pesquisas no Brasil de 2000 a 2011, propiciou demonstrar os
conceitos de altas habilidades no Brasil, identificando, nas publicações nesta área, a produção
científica, no período citado para compreender o debate conceitual, os problemas e as
reflexões desenvolvidas sobre a temática das altas habilidades/superdotação. Além disso,
fizemos uma breve abordagem sobre a construção do mito de mensuração da capacidade
cognitiva: o início dos testes de QI desenvolvidos por Alfred Binet e os meios de classificação
da inteligência verificando prováveis implicações no processo de identificação do aluno com
inteligência acima da média nas práticas docentes da sala de aula regular.
No capítulo seguinte, As práticas pedagógicas de professores em sala de aula e as
relações

com

alunos

regulares

no

processo

de

identificação

das

altas

habilidades/superdotação, focalizaremos a questão das práticas pedagógicas dos professores
em presença de alunos que podem apresentar algumas características de altas
habilidades/superdotação, numa sala de aula regular, em duas escolas da rede pública estadual
da cidade de Salvador, com o objetivo de discutir como essas práticas pedagógicas no
cotidiano de uma sala de aula regular, estão relacionadas ao processo de identificação dos
alunos com altas habilidades/superdotação.

59

3 AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE PROFESSORES EM SALA DE AULA E AS
RELAÇÕES COM ALUNOS REGULARES NO PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO
DAS ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO

Neste capítulo daremos enfoque à questão da prática pedagógica dos professores,
frente a alunos que apresentam indicadores de altas habilidades/superdotação em uma sala de
aula regular, em duas escolas da rede pública estadual da cidade de Salvador. Essas escolas
foram escolhidas como campo da pesquisa que realizamos, buscando essencialmente
compreender que elementos constitutivos permeiam a relação professor-aluno, examinando de
que maneira os professores, em suas práticas docentes, lidam com os estudantes, no processo
de identificação dos alunos com características de altas habilidades/superdotação, assim como
as relações estabelecidas com esses indivíduos a partir de suas concepções e atitudes.
Como já mencionado, foram duas as escolas selecionadas, Escola Um e Escola Dois.
Elas foram escolhidas por apresentarem uma sala de recursos multifuncionais, já que a
presença destas salas com equipamentos apropriados, a institucionalização dos espaços e
alguma preocupação com a formação dos profissionais que atuam nessa área representam um
compromisso da escola em trabalhar com alunos que apresentam necessidades educativas
especiais dentre as quais, altas habilidades/superdotação. Ressaltamos que só a partir de 1994
com a Lei nº 9.394/96 (BRASIL, 1996, Art. 59, II) a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
básica instituiu as altas habilidades/superdotação como uma modalidade de educação especial.
Outra questão importante a destacar é que a identificação e a estimulação/atendimento
ao estudante que apresenta características de altas habilidades/superdotação nas salas de aulas
regulares das escolas brasileiras vêm constituindo-se num desafio para professores,
educadores e psicólogos. As escassas pesquisas e publicações realizadas sobre essa temática
têm demonstrado que essa lamentável realidade tende a se confirmar, como vimos no capítulo
anterior. Entretanto, só um estudo minucioso e criterioso dos aspectos que constituem
obstáculos ao desenvolvimento dessa área, poderá trazer elementos importantes para uma
necessária modificação dessa situação.
No curso desta investigação, as observações realizadas em salas de aula regular das
escolas Um e Dois, ainda como procedimento de sondagem da pesquisa, demonstraram que,
apesar da literatura especializada sugerir diversas propostas de atendimento capazes de
identificar e estimular crianças com esse perfil, ainda existe um desconhecimento quanto à
definição de altas habilidades/superdotação. Como exemplo, podemos citar os Núcleos de
Atividades de Altas Habilidades/Superdotação – NAAH/S, implantados pelo MEC em todos
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os estados brasileiros em 2005 (Brasília/MEC, 2006). A finalidade desses núcleos era
desenvolver programas de enriquecimento educacional que representam atividades
suplementares àquelas desenvolvidas no currículo regular de ensino. Além disso, os referidos
núcleos devem prestar atendimento aos professores, preparando-os para atender os alunos
com altas habilidades/superdotação e suas famílias.
Nesse sentido, é imprescindível tentarmos estabelecer um diálogo entre as definições
de alunos com altas habilidades/superdotação publicadas na literatura dessa área, com dados
contextuais da prática pedagógica do professor, para buscarmos compreender os elementos
que compõem esta prática e dessa forma, avaliarmos a viabilidade da aplicação de
instrumentos como listas de indicadores, propostas por Guenther (2000) (ANEXO B), Escala
para Avaliação das Características Comportamentais dos Alunos com Habilidades Superiores
Renzulli, Smith, White, Callahan e Hartman (1976) (ANEXO A) e outros instrumentos,
sugeridos pela literatura dessa área, no processo de reconhecimento desses alunos, nesses
contextos.
Procurando estabelecer uma relação entre valores, concepções e atitudes dos
professores, das escolas Um e Dois, e a questão de preconceito no processo de identificação
dos alunos com características de altas habilidades/superdotação, citamos os estudos de José
Leon Crochik (1997), que em seu livro Preconceito Indivíduo e Cultura, afirma que o
preconceito refere-se mais às necessidades dos preconceituosos do que às características de
seus objetos, visto que cada um desses elementos é imaginariamente dotado de aspectos
diferentes daquilo que eles são. Crochik ainda aponta a onipotência – manifesta ou velada –
pela qual o preconceituoso acredita-se superior ao seu objeto, traduzindo a impotência que
experimenta ao lidar com sofrimentos vindos da realidade, normalmente percebida por ele
como ameaçadora.
Nesse sentido, Apple (1989) afirma que uma das maneiras que as escolas são usadas
para construir uma concepção hegemônica de sociedade é a transmissão de valores e
tendências culturais e econômicas que supostamente são “compartilhados por todos”. O autor
aponta que, em decorrência disso, a escola procura exercer um controle social e econômico
nas áreas de conhecimento e tendências que encaminha como: regras e rotinas para manter a
ordem, currículo oculto e obediência, e também nas formas de significados que a escola
distribui para exercer o controle não só de pessoas como também de significados.
Desse modo, se nos colocarmos como educadores a “olhar” sempre sob a mesma
perspectiva sem experimentar outras possibilidades, certamente estaremos perdendo uma
valiosa oportunidade de romper com o pensar habitual, aprisionante, dos nossos preconceitos.
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Se persistirmos nessas atitudes, deixaremos escapar várias oportunidades de vivenciar as
múltiplas possibilidades, existentes em nossa vida e na vida dos nossos alunos. Por essa razão,
pensamos que, se as escolas estão interessadas em fazer valer formas tradicionais e rígidas de
ensinar, com as quais têm tratado a questão das diferentes manifestações da inteligência e das
diversas maneiras de aprender de cada indivíduo, essas práticas podem representar sérios
obstáculos ao processo de identificação dos alunos com altas habilidades/superdotação.
Levando-se em conta os elementos tratados anteriormente, discutiremos os dados
constitutivos do nosso trabalho investigativo. Para esta investigação, utilizamos uma
metodologia de natureza qualitativa que deve estar situada dentro das atividades cotidianas do
profissional de educação, aproximando-a da vida diária do educador em qualquer esfera em
que ele atue (LUDKE; ANDRÉ, 1986). Utilizaremos também a técnica história de vida, uma
vez que se coloca justamente no ponto de intersecção das relações entre o que é exterior ao
indivíduo e aquilo que ele traz em si (CAMARGO, 1984). Ressaltamos que se trata da
história oral temática em que a objetividade é mais direcionada, como já destacamos. Meihy e
Ribeiro (2011) propõem que a história oral temática procure o ponto de vista de quem
vivenciou um fato. Por seu caráter específico, esta técnica destaca particularidades da história
pessoal do descritor que interessam por evidenciarem detalhes úteis ao conhecimento das
questões principais.
Para a geração de dados, foram feitas observações em sala de aula, entrevistas
semiestruturadas (APÊNDICE A) e aplicação de questionários (APÊNDICE B) a 14
educadores das duas escolas mencionadas, objetivando conhecer a dinâmica de
funcionamento dessas escolas, características socioeconômicas e culturais, o perfil dos
professores (sujeitos desta pesquisa), as relações estabelecidas entre professores e alunos,
coordenação e direção das escolas. Buscamos indagar como os professores, em sua prática
pedagógica, identificam os alunos com características de altas habilidades/superdotação, e que
dificuldades e facilidades encontradas no contexto escolar em que atuam para identificarem
esses alunos.
A seguir, vamos apresentar, problematizar e analisar dados coletados no campo da
pesquisa, para conhecermos e refletirmos de que maneira acontecem as relações dos sujeitos
envolvidos nas práticas pedagógicas do professor em sala de aula. Neste percurso, tentaremos
conhecer também os elementos constitutivos que permeiam a relação professor-aluno,
procurando, antes de tudo, compreender, que condições se estabelecem no cotidiano de uma
sala de aula regular de uma escola pública, para que o professor manifeste suas atitudes, seus
valores e concepções sobre o tema das altas habilidades/superdotação.
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3.2 ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

Falar sobre práticas pedagógicas significa falar da complexidade das relações que se
estabelecem no cotidiano das salas de aulas, que refletem a dimensão política e social da
escola. Freire em seu livro Pedagogia do oprimido (1975), trata de um educador que, antes de
tudo, necessita de uma reflexão crítica de sua atuação, percebendo o papel problematizador
que pode desempenhar no exercício de sua profissão:

[...] O educador problematizador re-faz constantemente seu ato cognoscente
na cognoscibilidade dos educandos. Estes, em lugar de serem recipientes
dóceis de depósitos, são agora investigadores críticos, em diálogo com o
educador, investigador e crítico também (FREIRE, 1975, p. 40).

As afirmações de Freire (1975) sobre a criticidade necessária ao educador leva-nos a
pensar sobre o papel que as escolas vêm desempenhando ao longo da história e suas
intrincadas engrenagens, funcionando, muitas vezes, como reprodutoras de desigualdades
sociais; refletimos sobre a complexidade das relações que se estabelecem de “fora” para
“dentro” e de “dentro” para “fora” das escolas, e engendram ou, pelo menos, contribuem para
perpetuar essas desigualdades e o fracasso do ensino brasileiro. Nesse contexto, é
imprescindível discutirmos a atuação do professor como partícipe desse processo. Desse
modo, Nóvoa (1999) em seu artigo Os professores na virada do milênio: do excesso dos
discursos à pobreza das práticas, declara:

[...] Por um lado, os professores são olhados com desconfiança, acusados de
serem profissionais medíocres e de terem uma formação deficiente; por
outro lado, são bombardeados com uma retórica cada vez mais abundante
que os considera elementos essenciais para a melhoria da qualidade do
ensino, e para o progresso social e cultural (NÓVOA, 1999, p. 3).

O autor observa a existência de uma tendência em atribuir aos professores grande
parte da responsabilidade pelo desempenho do ensino em nossas escolas, quer imputando-lhes
a culpa por uma atuação ineficiente, muito aquém do desejável, quer concebendo-os como
componentes imprescindíveis de uma mudança qualitativa das condições de ensino e,
consequentemente, uma melhoria do desenvolvimento cultural e social. Seja qual for a parcela
de responsabilidade do professor neste processo, é necessário sempre analisar sob que
condições acontecem as inter-relações na trajetória desse profissional e como se constrói o
processo de sua formação e atuação pedagógica.
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No artigo Formar professores: velhos problemas e demandas contemporâneas,
Bernadete Gatti (2003) apresenta uma análise sobre os aspectos constitutivos das pesquisas na
área da formação de professores e seus impactos na sociedade. O artigo mostra que as
pesquisas nesta área apontam as lacunas existentes no processo de formação das licenciaturas,
destacando três aspectos: a falta de integração entre as disciplinas e as áreas de conteúdo entre
si; a ausência de uma proposta do perfil do professor a ser formado, nos cursos e instituições
responsáveis por sua formação e, finalmente, a própria formação dos professores formadores.
Nesse sentido, podemos avaliar como as lacunas mencionadas podem contribuir para as
dificuldades desses professores, em sala de aula, com as questões do processo de identificação
dos alunos que apresentam diferenças no ritmo e estilo de aprendizagem, aspectos
sinalizadores de altas habilidades/superdotação.
Ainda sobre as lacunas percebidas no processo de formação dos professores, Gatti
(2003) afirma:

[...] As grandes lacunas formativas desses professores, até nos conteúdos
próprios, e as enormes lacunas formativas na área pedagógica fazem com
que este profissional enfrente sua atividade com precárias condições de
desenvolvê-la a contento [...] Não se coloca a questão das consequências de
uma formação fragmentária e precária de um professor para uma sociedade
tão complexa, para uma atuação tão complexa, em que os interesses das
crianças e jovens estão dinamicamente se alterando, onde há conflitos e
diferenças culturais, diferenças de linguagem, diferenças sociais,
motivacionais [...] (GATTI, 2003, p. 475).

Com as declarações de Gatti (2003) de que o professor enfrenta a realidade de uma
formação docente fragmentária que definitivamente não o prepara para enfrentar os desafios
de uma atuação complexa, numa sociedade, também complexa, perguntamos sob que
condições o professor, no contexto de sala de aula, pode encontrar os meios para perceber e
acompanhar as diversas e constantes exigências de suas salas de aulas, com alunos que
apresentam as mais diversas necessidades, sujeitos também complexos que estão, como
menciona a autora, dinamicamente mudando. Questionamos de que maneira esse professor
pode encontrar estratégias para vencer, razoavelmente, esses desafios.
A autora afirma que, nessa situação, deparamos-nos com um sério problema, no que
diz respeito à questão da formação do professor. Diante do impasse da ineficiência do
processo de formação do docente, os alunos não podem ficar sem escola, esperando que haja
uma melhor formação para seus professores, restando, como alternativa, prover com um
sistema formativo inovador e, concomitantemente, tentar suplantar os problemas das
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formações anteriores à entrada destes professores na profissão. Para a efetivação dessas
mudanças, Gatti (2003) lembra que a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
dispositivo recente, abriu novas possibilidades, oferecendo como proposta uma formação
específica, flexibilização curricular e as diretrizes curriculares nacionais. Essas diretrizes
orientam a necessidade da integração curricular para a formação do professor. Todavia, a
autora diz que tem se observado nas instituições resistências a considerar o novo, falta de
mobilidade, normatizações centrais ou institucionais, que começam a enrijecer o modelo de
formação, deixando uma sensação de que não vamos conseguir mudar coisa alguma.
Avaliando as declarações de Gatti (2003) sobre o processo formativo do professor,
estabelecemos uma ligação com o artigo de Oliveira e Leite (2007), Construção de um
sistema educacional inclusivo: um desafio político-pedagógico, onde analisam as
discrepâncias observadas entre o que a lei determina para a construção de um sistema
educacional inclusivo e as práticas inclusivas que apresentam uma distância considerável
daquilo que é proposto teórica e legalmente. As autoras mostram as dificuldades de efetivação
de práticas não excludentes e a necessária mudança do contexto educacional para a
concretização de um sistema educacional inclusivo.
Consideramos importante fazer essa analogia do processo formativo do professor com
a questão da educação inclusiva, pois, como já dissemos, nossa pesquisa busca compreender
como os professores manifestam suas atitudes e concepções, no processo de identificação do
aluno com altas habilidades/superdotação, alunos que são parte do público-alvo da educação
especial e inclusiva, achamos pertinente analisarmos a existência de uma inter-relação entre o
processo de formação do professor e as práticas pedagógicas no âmbito da educação inclusiva
no contexto das instituições educacionais.
Nesse sentido, Oliveira e Leite (2007) afirmam:

Todo ato educativo pressupõe a ação pedagógica que postula o caráter
intencional e propositivo das práticas humanas formativas. É com base num
conjunto de princípios epistemológicos que são determinados os objetivos
desejados num contexto específico e, a partir daí se dá o estabelecimento de
procedimentos pedagógicos que garantam o exercício da práxis educacional,
no entender de Paulo Freire. Portanto, indiscutivelmente a educação possui
caráter analítico, crítico e transformador, uma vez que possibilita a
apropriação de novas formas de conceber as relações que se estabelecem
entre os homens nas práticas sociais concretas (OLIVEIRA; LEITE, 2007, p.
8).

Assim sendo, percebemos que as ações afirmativas para a implementação de um
sistema educacional capaz de atender às necessidades dos seus estudantes, com suas
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singularidades e pluralidades, apontam necessariamente para estratégias que possibilitem a
viabilização de um processo de formação dos professores, propiciando-lhes maiores chances
de construírem uma prática pedagógica reflexiva, crítica e transformadora. Para a
concretização desse sistema educacional inclusivo, Oliveira e Leite (2007) asseveram que é
necessário haver um planejamento de grande complexidade, envolvendo ações no âmbito do
macrossistema, com políticas públicas diferenciadas, voltadas para a educação, que abranjam
ações pontuais no dia a dia da sala de aula, levando-se em conta um planejamento pedagógico
que possa prover as diversas necessidades dos estudantes matriculados na escola.
Dessa maneira, quando tratamos da diversidade dos estudantes nas salas de aula das
escolas,

relacionamos

com

os

estudantes

que

apresentam

sinais

de

altas

habilidades/superdotação e questionamos como os professores, diante de um sistema que
apresenta uma tendência em homogeneizar seu ensino têm lidado com esses aspectos, no
processo de identificação desses sinais em seus alunos. Sobre esse assunto, recorremos ainda
a Oliveira e Leite (2007) que afirmam,

[...] podemos apontar que a escola, ao adotar o princípio da igualdade,
considerava que o ensino deveria ser homogêneo, ou seja, um ensino igual
para todos, por entender que a sala de aula era composta por alunos
supostamente iguais – em relação a faixa etária, ritmo de aprendizagem,
nível escolar, etc. [...] (OLIVEIRA; LEITE, 2007, p. 7).

Assim, relacionamos o discurso de Oliveira e Leite (2007) com a nossa trajetória
profissional, sobretudo o trabalho como coordenadora em escolas da rede pública, que
propiciou-nos observar diferentes atitudes dos professores, em situações desafiadoras no
exercício de sua profissão. A heterogeneidade das classes escolares em que estavam atuando
constituía-se num desafio para o trabalho docente. Esse desafio tornava-se mais crítico,
quando esses professores se deparavam com situações incomuns no cotidiano da sala de aula,
como diferenças no ritmo de aprendizagem de alguns alunos que respondiam às questões
propostas muito rapidamente, em comparação aos colegas, e demonstravam dificuldades em
permanecer participando de uma aula, cujo conteúdo desenvolvido pela professora já era todo
dominado.
Percebíamos que os professores, na maioria das vezes, não sabiam como resolver as
diferenças nos níveis de aprendizagem de seus alunos, pois essas situações representavam
uma complexidade, transformando-se em conflitos, no cotidiano de suas salas de aula, e eles
demonstravam muita dificuldade em solucioná-los. As situações apontadas foram muito
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importantes para o interesse em desenvolver esse estudo. Sobre as relações complexas
estabelecidas entre professores e alunos na prática pedagógica Nóvoa (1999) afirma:

A ação educativa sempre se revestiu de uma grande complexidade e de
margens significativas de imprevisibilidade. Estas características são ainda
mais marcadas nos dias de hoje, devido à presença na escola de crianças de
todas as origens sociais e culturais [...] O reforço de práticas pedagógicas
inovadoras, construídas pelos professores a partir de uma reflexão sobre a
experiência, parece ser a única saída possível [...] Os professores não podem
refugiar-se numa atitude “defensiva” e têm de estar preparados para
enfrentar as interpelações dos seus alunos [...] (NÓVOA, 1999, p. 8-9).

Para concluirmos nossas reflexões sobre a prática pedagógica dos professores, é
interessante falarmos sobre a importância de um autoconceito positivo, para que o aluno
apresente um desempenho compatível ao potencial que dispõe. Esse autoconceito pode estar
seriamente ameaçado, caso as expectativas expressadas pelos professores sobre o desempenho
desses alunos sejam negativas. Esse conceito denominado efeito pigmaleão ou efeito
Rosenthal foi criado pelos pesquisadores americanos Robert Rosenthal e Lenore Jacobson
(1968), para demonstrar que, quando os professores têm expectativas positivas em relação aos
seus alunos, estes tendem a se realizar, e quando os professores demonstram uma expectativa
ruim em relação ao aluno, as chances desse aluno fracassar aumentam consideravelmente.
Desse modo, podemos concluir que as expectativas dos professores em relação aos alunos que
apresentam diferentes estilos, ritmos e estratégias de aprendizagem, sinalizando altas
habilidades/superdotação, podem fazer com que os alunos encontrem, ou não, estímulo para
expressarem as habilidades e talentos que dispõem. Assim passemos à descrição das escolas
em que a pesquisa foi realizada.

3.2 IDENTIFICAÇÃO DAS ESCOLAS E SUJEITOS DA PESQUISA: EVIDÊNCIAS DO
CAMPO DE PESQUISA

3.2.1 Identificação das escolas

Como já mencionado, as escolas públicas escolhidas para a realização da pesquisa
foram: Escola Um e Dois. Para caracterizá-las e aproximarmos dos sujeitos da pesquisa em
seus aspectos relacionais, foram realizadas entrevistas semiestruturadas (APÊNDICE A),
utilizando-se de gravação de voz com os diretores, coordenadores pedagógicos e professores
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das Salas de Recursos Multifuncionais das respectivas escolas. Essas entrevistas permitiramnos conhecer aspectos constitutivos da relação professor-aluno e como os professores
manifestam suas atitudes e concepções sobre a área de altas habilidades/superdotação.
A escola Um está localizada num bairro considerado periférico da cidade de Salvador,
que apresenta, no seu entorno, uma quantidade significativa de conjuntos habitacionais e um
espaço habitado por uma comunidade carente. O prédio escolar dispõe de 24 salas de aulas no
plano horizontal, tendo um morro à frente e ao fundo uma área com vegetação. Os níveis de
ensino são: Fundamental I, II e tempos formativos I, II, III, neste último caso, os dois
primeiros níveis correspondem à Educação de Jovens e Adultos, EJA, e o terceiro corresponde
ao ensino médio. O número estimado de alunos é de 1.667 (mil seiscentos e sessenta e sete)
alunos; desse total, quinze alunos foram indicados para o atendimento em educação especial e
dois com indicadores de altas habilidades/superdotação. As condições do prédio são
consideradas boas, funcionando nos três turnos. Os professores da escola, em sua grande
maioria, residem nos bairros próximos ao colégio e chegam à escola de ônibus.
É importante mencionar que houve uma mudança de gestor da Escola Um em 2013,
após a realização da entrevista para esta pesquisa. Portanto, os dados apresentados expressam
as informações fornecidas pelo diretor em atividade neste período. De acordo com o diretor,
que daremos o pseudônimo de Clóvis, a eleição para direção da escola é feita de forma
democrática, todos os seguimentos da comunidade escolar (alunos, professores, funcionários e
pais) participam diretamente.
Segundo o professor Clóvis, a inspeção é feita regularmente, uma vez por ano, pela
Secretaria do Estado da Bahia, com o objetivo de observar condições físicas, alunado, a
quantidade de alunos que está frequentando a escola regularmente, quantos evadiram e
condições pedagógicas da escola. A maioria do corpo docente da escola é concursada e uma
minoria foi contratada pelo Regime Especial de Admissão – REDA. Na opinião do
entrevistado:

[...] Os problemas que os professores enfrentam com os alunos é
predominantemente o uso de drogas e indisciplinas no geral e as medidas
que têm sido adotadas como alternativa de resolução para estes problemas,
se constituem na parceria com a Ronda Escolar da polícia Militar e outras
medidas adotadas com objetivo de minorar o problema das drogas, como
orientar o professor a estabelecer algum diálogo com o aluno sobre este
problema. (Clóvis, diretor da Escola Um).
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Em relação ao depoimento do diretor, sobre o problema das drogas enfrentado pelos
alunos, e as medidas adotadas pela escola para amenizar esta situação que se faz com a
parceria firmada com a Ronda Escolar da Polícia Militar, questionamos se esta seria uma
medida eficaz no que diz respeito à busca de alternativas para a solução desse problema. É
importante indagar, se o uso das drogas não estaria relacionado a problemas de ordem
familiar, psicológica, emocional, afetiva. Pensamos também que esses problemas poderiam
estar relacionados a um potencial de inteligência não identificado e, consequentemente, uma
possibilidade de esses talentos estarem sendo direcionados para atividades dessa ordem. Em
caso afirmativo, será que uma política pública, de ampla abrangência, com profissionais
qualificados como: psicólogos, pedagogos/orientadores educacionais, assistentes sociais
poderiam articular uma aproximação da escola com a comunidade para realizar um trabalho
de intervenção e prevenção junto aos alunos e familiares destes alunos.
Sobre o aspecto da infraestrutura que a escola dispõe para o atendimento às
necessidades educativas especiais, dentre elas altas habilidades/superdotação, o diretor afirma:

[...] A Escola Um possui uma Sala de Recursos Multifuncionais, que está
bem aparelhada, porém encontra-se pendente, necessitando de liberação de
Programação Escolar do professor, falta professor para atuar na Sala de
recursos Multifuncionais. Em decorrência disto todas as questões
relacionadas ao funcionamento, instalação, cursos, importância destes
cursos, condições das oficinas, encontram-se pendentes em decorrência da
resolução da Secretaria da Educação do Estado – SEC (Clóvis; diretor da
Escola Um).

Dessa maneira, é necessário mencionarmos que o funcionamento regular da Sala de
Recursos Multifuncionais indica que a escola dispõe das condições de infraestrutura para a
identificação e estimulação do aluno com altas habilidades/superdotação. Já que, de acordo
com Oliveira (2013), as Salas de Recursos Multifuncionais – SRM foram implantadas pelo
Ministério da educação – MEC, nas escolas da rede pública, respeitando o decreto 6.571 de
2008 (BRASIL, 2008) com o objetivo de atender alunos com deficiência, transtornos globais
do desenvolvimento e com altas habilidades/superdotação matriculados nas classes comuns
do ensino regular.
No depoimento do professor Clóvis percebemos que os recursos físicos, didáticos e
pedagógicos, presentes na Sala de Recursos Multifuncionais dessa escola, não são suficientes
para suprir as necessidades do atendimento aos alunos com necessidades educativas especiais,
dentre elas altas habilidades/superdotação, visto que falta professor, elemento essencial para
este atendimento. Observamos que essa carência de profissionais especializados para atuar
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nessa sala deve-se, unicamente, a questões burocráticas, pois a Secretaria da Educação do
Estado – SEC dificulta a liberação/programação do professor para atuação nessa sala; esta
situação acaba impedindo a promoção de cursos para formação dos professores em educação
especial e oficinas para atendimento aos alunos com necessidades especiais, penalizando,
dentre outros, os alunos que apresentam altas habilidades/superdotação.
Assim, a título de esclarecimento, é importante mencionarmos a programação escolar
do professor, que, de acordo com o Manual das Regras da Programação Escolar 2013, é

[...] um instrumento fundamental de planejamento e gestão dos recursos
humanos da rede escolar estadual, que se consolida com o processamento
anual dos registros da atividade exercida pelo 7profissional do magistério, na
escola, com os seguintes objetivos: Registrar e manter atualizado o quadro
de magistério nas Unidades Escolares do Estado da Bahia; Gerar as
informações sobre as gratificações para a folha de pagamento; Agilizar a
análise de processos vinculados à vida funcional dos servidores da Secretaria
da Educação do Estado; Agilizar o provimento de RH nas Unidades
Escolares; Qualificar o atendimento ao servidor da Secretaria da Educação.
(CATAPANO, 2013, p.1)8.

De acordo com o depoimento do diretor da Escola Um, existe uma lacuna entre a
disponibilização de recursos didáticos ludo pedagógicos, computadores e mobiliários
apropriados, existentes na Sala de Recursos Multifuncionais da escola, e a disponibilização de
recursos humanos para o atendimento nesta sala, que diz respeito unicamente ao aspecto
burocrático da programação escolar.
Diante do estado de pendência em que se encontra o funcionamento da Sala de
Recursos Multifuncionais da Escola Um, avaliamos que este problema pode interferir
significativamente no processo de identificação e, sobretudo, na estimulação aos alunos que
apresentam estas características, já que as salas mencionadas foram implementadas para
oferecer

atendimento

às

necessidades

educativas

especiais,

dentre

elas,

altas

habilidades/superdotação.
Mesmo com as dificuldades observadas na escola, o diretor demonstrou preocupação e
compromisso em instituir condições para melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica – IDEB, afirmando que,

[...] desde que assumi a direção Da Escola Um houve uma maior
acessibilidade de toda a comunidade escolar à direção, coisa que não era
percebido nas gestões passadas. Além disso, houve a oferta do EJA7
8

Professor, coordenador, servidor público.
Disponível em: <www.educacao.ba.gov.br/system/files/private/.../manualpe2013>. Acesso em: 22 jul. 2013.
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Educação de Jovens e Adultos na modalidade de Ensino Médio e a
implementação do Mais Educação. Em 2012 a 2014, o compromisso da atual
gestão é melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica –
IDEB. (Clóvis, diretor da Escola Um; entrevista).

Portanto,

refletimos

que

a

identificação

e

a

estimulação

das

altas

habilidades/superdotação dos alunos nessa escola poderia contribuir decisivamente para
elevar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, já que um dos aspectos
considerados como parâmetro para a avaliação do IDEB é o percentual do rendimento escolar,
ou seja, a possibilidade de aprovação e evasão dos alunos e também o desempenho destes
alunos no Sistema Nacional de Avaliação da Educação – SAEB. Avaliamos também que
existe uma preocupação bastante significativa do gestor da escola Um com o IDEB 9 da escola
em detrimento de uma solução para o problema da falta de professores para atuar na Sala de
Recursos Multifuncionais.
Assim, segundo nossa avaliação, se a Escola Um dispusesse de professores para o
atendimento na Sala de Recursos Multifuncionais, e os alunos pudessem receber a garantia do
direito de serem identificados e estimulados em suas capacidades e talentos na escola em que
estão matriculados, eles teriam mais possibilidades de demonstrar um rendimento escolar
compatível com a potencialidade que dispõem e poderiam, dessa maneira, colaborar para uma
classificação satisfatória do desempenho desta instituição de ensino no IDEB.
Prosseguindo o acompanhamento das condições de funcionamento das Salas de
Recursos Multifuncionais e da prática dos professores para o atendimento ao aluno com altas
habilidades/superdotação das escolas pesquisadas, passaremos a analisar a estrutura física da
Escola Dois, que está localizado num bairro de classe média de Salvador e, em 13 de maio de
2013, completou trinta e nove anos de fundação. De acordo com entrevista realizada com o
diretor, aqui denominado Ricardo, a escola tem 2.315 (dois mil e trezentos e quinze) alunos
matriculados, desse total, 79 (setenta e nove) foram encaminhados para o atendimento em
educação especial, 6 (seis) com características, mas sem confirmação, de altas
habilidades/superdotação. Também dispõe de 122 (cento e vinte e dois) professores (entre
coordenadores e professores da Sala de Recursos Multifuncionais). A maioria desses
professores foi admitida por concurso e alguns pelo regime de Prestação de Serviço
Temporário – PST; estes professores residem, predominantemente, no bairro em que a escola
está localizada, chegam à escola de carro próprio e todos são licenciados; cerca de 98% com
9

Disponível em: <portal.inep.gov.br/web/portal-ideb/portal-ideb>. Acesso em: 25 ago. 2013.
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especialização e aproximadamente oito professores com Mestrado. O diretor declara ainda
que:

[...] A escola é composta por vinte e três salas de aulas que comportam de 40
a 45 alunos por turma, funcionando no matutino, no vespertino e onze no
noturno. [...] trabalha com a pedagogia de projetos e mantém parceria com
associações como: Associação de Pais, Colegiado Escolar e uma associação
da Igreja Católica. [...] a escola atendia alunos que moravam no referido
bairro, ou nas proximidades os chamados “filhinhos de papai”10 que eram
alunos que não apresentavam um bom desempenho e eram reprovados nas
escolas particulares em que estavam matriculados e então os pais
matriculavam nesta escola; nesta época a clientela da escola era de
moradores do bairro da Pituba e adjacências. (Ricardo, diretor da Escola
Dois, 2013; entrevista).

Notamos que, na avaliação do entrevistado, a escola recebia alunos de classes sociais
abastadas, vindos de escolas particulares, que, ao “fracassarem” nas avaliações, eram
encaminhados pelos pais para a Escola Dois como uma “punição” por terem frustrado a
expectativa dos pais de verem seus filhos promovidos de uma série para outra. Assim,
percebemos claramente no ideário popular, a representação de escola pública como um espaço
educativo com qualidade de ensino inferior ao das escolas particulares, cujos estudantes
seriam indivíduos com “competência” duvidável se comparados aos das escolas particulares.
Percebemos também que, apesar da Escola Dois dispor de boa infraestrutura, a ideia de
punição expressa aqui indica que os pais estariam expressando certa dúvida sobre a
possibilidade do filho ser bem sucedido num colégio que exigisse mais de sua capacidade
intelectual.
Prosseguindo com a descrição da estrutura física, o gestor informa que,

[...] a escola conta com salas ambientes: três salas de língua estrangeira,
inglês, francês e espanhol, laboratório de ciências biológicas, laboratório de
química e física, auditório, biblioteca, cantina, refeitório, Sala
multifuncional, sala de direção, sala de reuniões sala de vice direção, sala de
professores, secretaria, arquivo, almoxarifado, duas quadras cobertas, sala
multidisciplinar, para atividades extra classe, laboratório de informática. A
escola desenvolve há 4 anos um projeto de ensino médio inovador do
governo federal. São 323 no Brasil e a Escola Dois foi uma das primeiras
escolas a desenvolver este projeto que funciona no contra turno, composto
por oficinas de letramento, esporte, matemática, física, português, química,
que tem o objetivo de aumentar a carga horária da matriz curricular; o aluno
vem para a escola, se inscreve nas oficinas, participa, almoça e fica na escola
até o término das aulas no turno matutino (Ricardo, diretor da Escola Dois;
entrevista).
10

Termo utilizado na época para denominar filhos de pais financeiramente abastados.
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O diretor informa que o projeto desenvolvido no ensino fundamental é o Mais
Educação, parecido com o do Ensino Médio, e funciona no turno vespertino; os alunos vêm
para a escola no turno matutino (aula regular), almoçam e ficam para o Projeto Mais
Educação até às três horas da tarde, lancham e depois saem da escola. Consoante o diretor, o
objetivo das oficinas dos projetos mencionados é aumentar a carga horária dos conteúdos
trabalhados na matriz curricular do ensino regular, podendo ser desenvolvidos outros temas.
No entanto, a proposta dessas oficinas é propiciar aos alunos aulas práticas sobre o conteúdo
ministrado no ensino regular.
Prosseguindo no relato das atividades desenvolvidas, o diretor destaca: as parcerias
que mantidas pela escola Dois com a Associação Cultural Brasil Estados Unidos – ACBEU,
do bairro da Pituba, que seleciona alunos para o recebimento de bolsas de estudo de inglês,
durante dois anos seguidos com tudo pago; com algumas Universidades, localizadas no
entorno da escola, que disponibilizam palestrantes para informar os alunos sobre os cursos
oferecidos por estas instituições; com o Rotary11; com bancos e com a Universidade Federal
de Medicina.
Além disso, o diretor Ricardo informou que a escola também faz parceria com outros
países, como França e Portugal, e oferece intercâmbios culturais e estudos de pós-graduação
para professores. Cita, inclusive, que alguns professores concluíram recentemente o Mestrado
em Tecnologia em Portugal, e que a Escola tem estreitado as relações com estes países. Outro
exemplo de parceria apontado pelo diretor da Escola Dois era com o Colégio Liceu Marí
Louise que recebia alunos levando sua experiência também para a França.
Observamos que essas parcerias podem oferecer excelentes oportunidades para o
desenvolvimento de atividades suplementares, sugeridas na literatura sobre o programa de
atendimento ao aluno com altas habilidades, pois, como a escola trabalha com a pedagogia de
projetos, essas parcerias permitem que os professores desenvolvam atividades que
proporcionem

momentos

de

descobertas

pessoais

e

relacionamentos

(PEREIRA;

GUIMARÃES, 2007). No decorrer de nossa investigação, poderemos avaliar se os recursos
disponibilizados pela Escola Dois são suficientes para os professores identificarem e
atenderem os alunos com altas habilidades/superdotação.
Para retomar a questão central de nossa pesquisa, recorreremos a uma entrevista
semiestruturada realizada, nessa escola, com uma coordenadora pedagógica, que
denominaremos aqui de Suzana.

11

Organização comunitária com o objetivo de promover a paz e o desenvolvimento das pessoas.
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[...] O professor faz assim: Olha a caderneta, todo mundo de vermelho! A
gente explica, explica ninguém entende... Não sei o que... Então se fosse
baixas habilidades, você teria um universo grande para que o professor
pudesse relatar. Agora altas habilidades realmente!!! (Suzana, coordenadora
da Escola Dois; entrevista).

Percebemos, na fala da professora Suzana, a ideia de altas habilidades vinculada ao
rendimento escolar do aluno, pois vemos que faz uma associação às notas em vermelho, como
indicador de notas baixas e, consequentemente, de “baixas habilidades”. Notamos também
que, em sua opinião, a Escola Dois apresenta uma possibilidade muito maior de identificar um
aluno com potencial abaixo da média do que um aluno com altas habilidades. Reforça
também uma tendência encontrada na literatura dessa área que é dispensar mais atenção aos
alunos com deficiências, em detrimento dos alunos que apresentam características de altas
habilidades/superdotação, quando se trata do provimento de políticas públicas para a
educação especial.
De acordo com o relato do gestor da Escola Dois, a oferta de atendimento em
educação especial começou em 1999, quando teve início o processo de preparação para a
implantação da Sala de Recursos Multifuncionais, efetivada em 2008 com o Decreto 6.571.
Segundo o gestor,

[...] no ano de 1999 o curso primário foi ofertado para alguns alunos surdos
que estudavam na escola; em seguida foram formadas duas turmas de classes
especiais no primário. Depois desse período esses alunos foram para as salas
regulares ainda recebendo acompanhamento de uma professora que prestava
atendimento especial aos surdos até o ano de 1995, quando foram
implantadas as salas de atendimento pedagógico, que depois foram
transformadas nas Salas de Recursos Multifuncionais. Após esse período,
com a lei 93/94, o primário, foi retirado, pois ficou a cargo do Município,
predominando, desse modo, os cursos: Fundamental II e o Ensino Médio.
(Ricardo, diretor da Escola Dois; entrevista).

O relato do diretor mostra que, no final dos anos 1990, a Escola Dois já desenvolvia
um trabalho de educação especial, atendendo alunos surdos, em classes especiais. A partir
desse atendimento, delineia-se o trabalho de educação inclusiva com a implantação das Salas
de Atendimento Pedagógico – SAPS, evoluindo posteriormente para Salas de Recursos
Multifuncionais – SRM. Todavia, mesmo tendo a função de atender alunos com necessidades
educativas especiais, dentre elas, as altas habilidades/superdotação, questionamos se as Salas
de Recursos Multifuncionais apresentam todas as condições necessárias para a identificação e
o atendimento ao aluno com altas habilidades/superdotação. Além disso, questionamos
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também como o aluno com características de altas habilidades/superdotação poderá ser
atendido nas Salas de Recursos Multifuncionais, já que, para isso, terá que ser indicado pelo
professor da sala de aula regular, na qual o aluno está inserido. Dessa forma, perguntamos se
o professor da sala de aula regular encontra-se preparado e que condições encontra para fazer
esta indicação.
Ao analisarmos as informações fornecidas pelo diretor Ricardo, questionamos sobre as
parcerias que a escola mantém com outros países e como estes convênios poderiam colaborar
com o trabalho sugerido para alunos com altas habilidades/superdotação, e relacionamos com
a entrevista realizada com a professora Suzana, quando indagamos quais eram, em sua
opinião, as possibilidades que a Escola Dois dispunha para desenvolver um trabalho de
identificação e atendimento aos referidos alunos. Vejamos o que a professora respondeu:

[...] É porque eu acho é que os professores primeiro precisavam ter uma
orientação melhor do que sejam altas habilidades, certo? porque o próprio
nome já diz altas né? habilidades, então talvez o nosso professor não sejaaa...
assim muitooo...consciente do conceito, e também os nossos alunos talvez
não sejam estimulados pelo próprio sistema, né? a que venham a
desenvolver a demonstrar essas altas habilidades, talvez por uma questão das
escolas terem quadro, carteira e professor e aluno, fique somente nesse
quadrado, talvez o aluno saindo desse quadrado, tendo outras atividades
extra classe e tudo, ele possa até demonstrar altas habilidades em alguma
área do conhecimento. Porque talvez no próprio sistema não é estimulado
(Suzana, coordenadora a Escola Dois; entrevista).

Notamos que a professora entrevistada observa, na sua prática cotidiana, a falta de
preparo/formação do professor para identificar o aluno com altas habilidades, assim como a
falta de estímulos/recursos apropriados nas escolas, de maneira geral, para que o aluno
desenvolva seu potencial presumivelmente acima da média. O relato da professora Suzana
também mostra, de forma muito consistente, sua observação a respeito da falta de
conhecimento, mencionada pelo professor, sobre o conceito de altas habilidades/superdotação
e as dificuldades do aluno em demonstrar essas qualidades. Ela associa o desconhecimento
do professor, em parte, à ausência de uma política do sistema público de ensino, ao qual a
Escola Dois está vinculada, e também à forma tradicional com que as aulas são ministradas.
Diz a professora: “Talvez por uma questão das escolas terem quadro, carteira e professor e o
aluno, fique somente nesse quadrado”.
Desse modo, quando comparamos a fala da professora entrevistada com o depoimento
do diretor sobre as estratégias educacionais diferenciadas, como as parcerias supracitadas,
concluímos que a professora Suzana estima que os professores não consideram os recursos
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mencionados suficientes para que se possa identificar e atender os alunos com características
de altas habilidades/superdotação. De acordo com Suzana, falta ao professor uma condição
básica para o aproveitamento dessas estratégias. Trata-se de uma política de formação desse
professor, na área de altas habilidades/superdotação, que possibilite o conhecimento dessa
temática, além das possibilidades de identificação e estimulação do aluno que apresenta esse
perfil.
Ainda sobre os projetos desenvolvidos pela escola, o diretor relata:

[...] A Escola já recebeu em média vinte a vinte e cinco alunos e também
professores do Liceu Marí Louise; havia um intercâmbio de professores de
francês e professores de português na França, segundo o entrevistado esse
programa de intercâmbio cultural durou quatro anos e a Escola Dois ganhou
um prêmio nacional, e a Escola conseguiu mandar alunos para passarem
quinze dias na França; eram dois alunos a cada ano durante quatro anos
consecutivos (Ricardo, diretor da Escola Dois; entrevista).

Sobre esse aspecto, avaliamos o relato do diretor da Escola Dois acerca das estratégias
diferenciadas oferecidas pelo colégio, e relacionamos ao que as autoras Pereira e Guimarães
(2007) preconizam para o atendimento ao aluno com altas habilidades/superdotação, ao
afirmarem que os professores interessados em propiciar um atendimento educacional de
qualidade a alunos, jovens e adolescentes, com altas habilidades/superdotação precisam
considerar a possibilidade de oferecer a este aluno um programa educacional especializado
que ofereça as condições necessárias ao desenvolvimento pleno de suas capacidades.
Entretanto, indagamos como o professor, que nunca participou de um curso de formação na
área de altas habilidades/superdotação e desconhece o conceito, as diversas estratégias de
identificação e estimulação do aluno com altas habilidades/superdotação, poderia encontrar as
condições necessárias, preconizadas por Pereira e Guimarães (2007), ao atendimento do aluno
que apresenta tal perfil.
Vejamos o que declaram as autoras sobre isso:

[...] oferecer diferentes estratégias e oportunidades exploratórias, respeitando
ritmos e valorizando igualmente momentos de descobertas pessoais e
relacionamento social. Ofertas de cursos e atividades diferenciadas podem
ser alternativas para atender às necessidades de alunos com altas habilidades
[...] Outras propostas preveem a programação de passeios, excursões e
visitas a diferentes locais de interesse do superdotado ou de sua família, que
possam ser aproveitados como fonte de conhecimentos e informações para
estímulo de habilidades [...] (PEREIRA; GUIMARÃES, 2007, p. 172-173).
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Assim, ao analisarmos as afirmações das autoras Pereira e Guimarães (2007) sobre as
ofertas de cursos e atividades diferenciadas sugeridas como opções para atender às
necessidades dos alunos com altas habilidades/superdotação, estabelecemos uma ligação com
o discurso da professora Suzana, quando identifica, na Escola Dois, uma falta de
conhecimento dos professores na área de altas habilidades/superdotação. Notamos que Suzana
demonstra reconhecer as ações necessárias à implementação do atendimento ao aluno com
altas habilidades na Escola Dois e que essas ações devem priorizar os professores, com a
oferta de cursos de formação na área de altas habilidades. Percebemos que Suzana argumenta
que a referida formação representa um pré-requisito para que o atendimento ao aluno com
altas habilidades/superdotação possa efetivamente acontecer.
É importante observar a notória diferença entre as escolas onde estamos
desenvolvendo esta pesquisa, no que diz respeito à infraestrutura e aos recursos pedagógicos.
Nesta perspectiva, é oportuno afirmar, a partir dos dados encontrados até o momento nas
entrevistas realizadas com os professores da Escola Dois, que as condições de infraestrutura e
os recursos didáticos e pedagógicos existentes nas referidas escolas parecem insuficientes
para promover o processo de identificação, pelo professor, do aluno com altas
habilidades/superdotação. Ou seja, as diferenças de infraestrutura existentes entre as Escolas
Um e Dois, pelas razões anteriormente mencionadas, por si só demonstram não representar
todas as condições para que os professores identifiquem mais facilmente os alunos com altas
habilidades/superdotação.
Percebemos que a Escola Um, além dos problemas de infraestrutura, descritos
anteriormente, apresenta dificuldades com a disponibilização de professores para o
atendimento especializado na sala de recursos multifuncionais. Pelos relatos nesta entrevista,
verificamos que os professores da Escola Dois não aplicam os recursos para o processo de
identificação dos alunos com altas habilidades/superdotação, embora a escola apresente
atividades extraclasse que poderiam servir como base complementar ou suplementar ao
currículo escolar. Isso indica que esses docentes precisam de maiores informações, com a
disponibilização de cursos de formação nesta área.
Nesse aspecto, observamos que, na opinião do diretor, a Escola Dois oferece, além de
uma infraestrutura diferenciada das outras escolas públicas estaduais de Salvador, também
uma metodologia diversificada, que utiliza diversos recursos didáticos e pedagógicos. Diante
dessas informações, indagamos sobre a opinião dos professores a respeito dos procedimentos
recomendados pelo diretor, e, principalmente, como essas questões se relacionam com a
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possibilidade desse professor, em sua sala de aula, identificar o aluno com altas
habilidades/superdotação.
Passemos à caracterização dos professores que constituem os sujeitos da pesquisa.
Esses professores são licenciados e concursados da rede pública estadual da Bahia, atuando
em regime de 40 horas semanais das Escolas escolhidas como representativas do campo desta
investigação. Tomaremos esse caminho, por considerarmos importante percebermos como
pensa e age o professor, em sua prática docente, no processo de identificação de alunos que
apresentam características de altas habilidades/superdotação. Também porque estamos
buscando, por meio de uma pesquisa qualitativa, utilizando a história oral temática,
aproximarmo-nos destes sujeitos para perceber como manifestam suas atitudes e concepções
no processo de reconhecimento do aluno que apresenta estas características. É importante
destacar que a escolha dos professores que fariam parte dessa pesquisa, foi feita por indicação
dos coordenadores. O critério da indicação considerou a disponibilidade que esses professores
apresentaram em participar da referida pesquisa. Para caracterização dos sujeitos da pesquisa,
nas Escolas Um e Dois, foram feitas entrevistas semiestruturadas aos diretores, coordenadores
e professores com o objetivo de conhecer os docentes dessas escolas sob a perspectiva dos
referidos profissionais. Nas entrevistas realizadas encontramos os dados descritos a seguir.

A. Escola Um

Na entrevista realizada no dia 05 de abril de 2013 nesta escola, o gestor afirmou:

[...] Os professores desta escola têm total liberdade de pensamento. Os
problemas enfrentados na relação direção/professores tem a ver com
insatisfações dos professores em relação ao governo, ao sistema como um
todo e aos alunos. A relação do professor com o aluno, de modo geral é boa;
os alunos gostam dos professores que têm. Pontualmente surgem alguns
conflitos de alguns alunos com professores que se referem às questões de
alteridade, diferenças de gênero, sexual, racial. Esses conflitos acontecem de
maneira manifesta ou velada [...] (Clóvis, diretor da Escola Um; entrevista).

O diretor Clóvis afirma que os professores desta instituição não apresentam maiores
dificuldades no relacionamento com a direção e com os colegas. Todavia, mencionou estes
docentes demonstram algumas insatisfações em relação ao “sistema” de “governo” ao qual a
escola está subordinada. O diretor cita também algumas dificuldades que os referidos
professores enfrentam nas relações com os alunos, tais como: diferenças “de alteridade,
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diferenças, de gênero, sexual, racial” que acontecem de maneira manifesta ou velada.
Todavia, preferiu não entrar em detalhes. Assim sendo, questionamos que diferenças de
alteridade, citadas pelo diretor, permeariam essas relações, e avaliamos se as referidas
diferenças, vivenciadas pelos professores da Escola Um na relação com os alunos, podem
expressar também as dificuldades que esses professores enfrentam em lidar com as diferenças
no ritmo e estilo de aprendizagem, algumas das características sinalizadoras de altas
habilidades/superdotação.
Outro aspecto que consideramos importante ressaltar, no relato do diretor da Escola
Um, refere-se às insatisfações dos seus professores com a Secretaria da Educação, e aponta a
falta de apoio deste órgão e do sistema como um todo como fator principal de dificuldade
para o professor localizar o aluno com altas habilidades/superdotação. Entretanto,
questionamos se essas dificuldades restringem-se unicamente à falta de apoio do sistema de
ensino. Pelos dados encontrados, até o momento, neste estudo, podemos perceber que as
diferenças de infraestrutura apresentadas pelas Escolas Um e Dois, assim como as
dificuldades enfrentadas por estas unidades de ensino, não representam as únicas razões para
as dificuldades enfrentadas pelos professores em identificar os alunos superdotados.
Conheçamos mais sobre os professores da Escola Um, acompanhando o depoimento dos
coordenadores deste colégio.

i.

Avaliação da Coordenação

Para obtermos maiores informações sobre os professores da Escola Um, realizamos
entrevistas semiestruturadas também com duas coordenadoras do ensino fundamental I e das
séries iniciais do referido nível de ensino. É importante destacar que a coordenadora do ensino
fundamental I também exercia a função de professora da Sala de Recursos Multifuncionais.
Todavia, como esta sala encontrava-se desativada, como já mencionamos, no momento da
entrevista, a professora não estava exercendo esta função. Aqui as professoras entrevistadas
serão denominadas Olga, coordenadora do ensino fundamental I, e Eulália, coordenadora das
séries iniciais.
De acordo com a professora Olga, os professores da Escola Um, são em sua grande
maioria, graduados e com especialização e cumprem carga horária de 40 horas. Sobre a
relação dos professores com a direção da escola, a entrevistada relata:
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[...] o diretor é muito acessível, costuma ouvir as queixas dos professores,
apesar dos conflitos que acontecem principalmente por problemas de
indisciplinas dos alunos; a direção se coloca disponível em ouvir os
professores e a buscar solução para os problemas enfrentados. No entanto, a
direção da escola não tem verba para resolver todas as demandas
supracitadas por falta de recursos [...] (Olga, coordenadora da Escola Um;
entrevista).

A professora Olga observa a presença de conflitos na relação professor-aluno, que
atribui a problemas de “indisciplina” destes alunos. Por conseguinte, observamos que esses
conflitos podem sinalizar dificuldades do professor em lidar com as diferentes maneiras e
ritmos de aprendizagem dos alunos. Outro aspecto relevante na fala dessa professora diz
respeito à tentativa da direção da escola em encontrar solução para resolver os conflitos
apresentados pelos professores. A entrevistada indica a falta de verba e de recursos da escola
como fatores impeditivos para a resolução desses conflitos.
Assim, perguntamos se a direção da escola não teria outras alternativas para a
resolução dos problemas enfrentados; questionamos se não poderia haver maior aproximação
da direção com os professores na busca de diálogo sobre as prováveis razões para esses
conflitos e as possíveis alternativas de soluções para estes problemas.
Continuando com o depoimento, a coordenadora Olga revela-nos que na Escola Um
existem insatisfações com a Secretaria da Educação. Nesse aspecto, encontramos um ponto de
concordância entre a fala do gestor desta escola e os depoimentos da coordenadora do ensino
fundamental I sobre a falta de apoio do sistema como um todo. Continuemos a examinar o
que afirmam as coordenadoras:

[...] ao iniciar o ano letivo, o professor demonstra muita motivação, porém
nos meses posteriores, esta motivação vai diminuindo sensivelmente devido
às dificuldades, condições precárias do trabalho, como máquinas com
defeito; quadra de esportes sem cobertura, o que impossibilita a aula depois
das 13 horas por causa do calor; falta de espaço e equipamento adequado
para o uso de vídeos nas aulas; computadores insuficientes com internet; o
laboratório de informática é pouco utilizado, pois é pequeno e não comporta
todos os alunos, o que dificulta o uso do computador como ferramenta
pedagógica, falta de infraestrutura, como escassez de salas para o
desenvolvimento dos projetos estruturantes (Olga, coordenadora da Escola
Um; entrevista).

Avaliamos, com o relato da professora Olga, que os professores da Escola Um
enfrentam grandes problemas com os escassos recursos pedagógicos e com os problemas de
infraestrutura que a escola apresenta. Como consequência, a entrevistada observa uma
diminuição na motivação do professor ao longo do ano. No entanto, perguntamos se os
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problemas apresentados refletem efetivamente o motivo principal para essa queda de
motivação. Pensamos se, aliadas às dificuldades citadas, não estariam também questões
relacionadas à falta de cursos de formação para que o professor pudesse atender as diferentes
demandas de inteligência e desempenho acadêmico de seus alunos.
Sobre a relação do professor com a Escola, a coordenadora considera boa e afirmou
que os conflitos ocorridos, em geral, expressam insatisfações com o sistema como um todo.
Especificamente com a Escola não existe conflito significativo. A relação com a direção é
democrática e acessível.

ii.

A avaliação da Coordenadora das séries iniciais

Dando prosseguimento à entrevista com as coordenadoras, a professora Eulália fala
sobre as condições/recursos que a SEC e a escola oferecem ao professor para a identificação
dos alunos com altas habilidades/superdotação:

[...] a gente tá tentando ter um olhar diferente que além desse domínio tem
de perceber um domínio que está além, evidenciamos aqui nas fases iniciais
poucos casos raríssimos, mas assim pela falta de conhecimento também de
identificar de fato que aquele aluno possui altas habilidades pela falta de ...
digamos assim, de um apoio maior do órgão central que seria a SEC que
nunca capacitou é... pelos menos nesta escola professores para ...saber até
identificar é... essas caraterísticas com uma propriedade maior, né? [...] São
vinte e dois anos de trabalho e nunca tive um curso de trabalho promovido
pela SEC, então toda a minha formação é fora, tudo que eu tenho de
construção de olhar... fora, buscando, lendo [...] (Eulália, coordenadora
Escola Um; entrevista).

A professora Eulália aponta que o professor encontra sérias dificuldades para poder
perceber características de altas habilidades em seus alunos. A entrevistada atribui essas
dificuldades à ausência de políticas públicas, por parte da Secretaria da Educação, que
promovam uma adequada formação dos docentes para atender a essa demanda. Além dessa
questão, a professora Eulália fala do esforço que tem empreendido para se capacitar, por
iniciativa própria, com cursos promovidos por instituições da iniciativa privada e nunca pela
SEC. A coordenadora relatou que, em 2011, a Coordenação de Educação Especial da SEC
enviou

à

escola

uma

pedagoga

especialista

em

educação

especial

para

altas

habilidades/superdotação que ministrou palestras e desenvolveu oficinas com os professores
para auxiliá-los na identificação dos alunos que apresentam capacidade intelectual acima da
média. A coordenadora avalia que esse trabalho foi bastante enriquecedor, pois, em sua
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opinião, apesar das professoras estarem atentas aos alunos, elas desconheciam algumas
características que indicam a presença de altas habilidades/superdotação nestes alunos.
De acordo com a entrevistada, o trabalho desenvolvido pela professora especialista na
área foi importante no sentido de propiciar um esclarecimento inicial sobre as características
de altas habilidades/superdotação que podem estar presentes no aluno desta Escola. Todavia,
apesar de dispor dessas atividades pontuais, a professora declara sentir falta de um apoio
maior da Secretaria da Educação do Estado, na promoção de cursos de formação nesta área, e
mostra como os professores se sentem diante desta situação:

[...] Então a gente sempre lidou com esta falta de... digamos assim de apoio,
do Órgão Central com relação a preparar o professor para tá alerta a esta
questão né, que está ligada as altas habilidades do indivíduo. [...]A gente tem
observado assim alunos que chegam totalmente alfabetizados que
conseguem ir caminhando, agora com essa característica à parte né,as
evidências foram raras aí quando apareceram esses casos éééé você vê a
preocupação em não deixar, fazer com que esse potencial não fosse abortado
tá, e aí muita dificuldade em sala devido ao nível da heterogeneidade ..E
sempre assim eles sentindo aquele sufoco de não poder estimular mais ainda
em função do contexto de sala cheia de... entendeu de não poder parar para
dar um atendimento até mais individualizado então eu vejo uma angústia em
vez de ser resistência eu vejo uma angústia (Eulália, coordenadora da Escola
Um; entrevista).

A coordenadora relata a angústia dos professores com as precárias condições de
trabalho que a Secretaria de Educação do Estado e a Escola Um oferecem para o
desenvolvimento de um trabalho voltado para a identificação do aluno com altas
habilidades/superdotação. Essas insatisfações estão representadas na falta de apoio da SEC,
nas salas de aulas muito cheias e em um conteúdo programático a cumprir. Contudo, mesmo
diante das dificuldades apontadas, a coordenadora observa que há uma preocupação do
professor em não querer desperdiçar o potencial acima da média que o aluno poderia trazer, e
faz uma relação com a questão da heterogeneidade defendida por Emília Ferreiro (2002):

[...] Eu condeno essa questão de aprovação automática, que o próprio
governo teme em chamar de automática, [...] eu não tô trabalhando numa
realidade de escola particular onde eu tenho no máximo 15, 15 para trabalhar
com heterogeneidade que Emília Ferreiro defende; heterogeneidade com 25
com 30 é balela, [...] A gente tem que valorizar o que Emília Ferreiro
defende, mas a gente também tem que analisar a conjuntura onde esse
processo é de todas as unidades onde ela defende, onde é que ele acontece,
em quais condições; [...] uma sala de na rede particular onde eu tenho 15,
então é pouca quantidade de aluno para se dar atenção a esses níveis
diferenciados aí (Eulália, coordenadora da Escola Um; entrevista).
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Observamos que a coordenadora destaca a importância de discutir as questões do
processo de alfabetização, apresentadas na literatura, problematizando a heterogeneidade
apregoada pela educadora Emília Ferreiro (2002). Além disso, relaciona esses conceitos com
a prática docente, vivenciada pelos professores nas salas de aulas de uma escola pública,
como a Escola Um. Pelo que pudemos perceber, as declarações da entrevistada mostram as
dificuldades enfrentadas pelos professores, como salas de aulas muito cheias e carências de
recursos didáticos apropriados, que representam importantes lacunas e acabam dificultando
que o professor perceba as diferentes manifestações de inteligência, os diferentes ritmos,
estilos e níveis de aprendizagem que os alunos podem apresentar; aspectos que devem ser
considerados/respeitados para que efetivamente se trabalhe a questão da heterogeneidade.
Por conseguinte, quando relacionamos a identificação dos alunos com altas
habilidades /superdotação, numa sala de aula regular de uma escola pública como Escola Um,
com as questões expressadas pela coordenadora, questionamos sobre as reais condições que
os professores destas escolas dispõem para identificarem diferenças de níveis, ritmos e estilos
de aprendizagem nos seus alunos, já que enfrentam precárias condições de trabalho. Também
questionamos se a provisão desses recursos sozinha seria suficiente para esse professor
identificar e estimular as habilidades acima da média desses alunos.
Ao finalizar a entrevista, a coordenadora aponta alguns possíveis fatores que estariam
gerando conflitos, e fala também sobre a preocupação e dificuldade que o professor encontra
em criar condições para que o aluno possa avançar em seu desenvolvimento cognitivo:

[...] Mas assim é, o que eu percebo, o que eu percebo de maior evidencia
com relação à conflito é de ordem justamente ligada ao fator aprendizagem,
entendeu? Essa ânsia do professor querer fazer com que aquele aluno
avance, e no lidar com essas dificuldades todas, ééé essa grande quantidade
de aluno que não tem pré-requisito para estar naquela classe, entendeu? Essa
falta de apoio dos pais, isso na minha óptica tem gerado mais essa questão
dos conflitos. De tá toda hora chamando a atenção, de tá pedindo a
intervenção da coordenação pra chamar as famílias, de tá conversando com
esse aluno, então o que chega na minha sala, que eu éé [...] estou tendo como
demandas são essas questões voltadas, ligadas aos conflitos, mas que o pano
de fundo está relacionado a questão da aprendizagem, entendeu? tá
relacionado a questão da aprendizagem. Essa preocupação do professor em
não deixar aquele aluno no estágio em que ele está sem avançar, essa
preocupação de lidar com essa resistência dele, dessa falta de apoio que ele
tem, né? [...] (Eulália, coordenadora da Escola Um; entrevista).

Nesse depoimento, a coordenadora expressa as dificuldades do professor, não
encontrando as condições favoráveis para a progressão escolar do aluno. Observamos que o
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tema central, apresentado pela entrevistada, diz respeito à questão da aprendizagem do aluno;
em sua avaliação, o professor das séries iniciais, segmento em que atua, demonstra muito
interesse e esforça-se para que o aluno seja promovido de uma série para outra. Contudo,
aspectos como superlotação das salas de aula, disparidade de níveis de aprendizagem e falta
de apoio dos pais aos alunos são tensões percebidas no contexto da Escola Um e interferem
negativamente na promoção escolar dos alunos.
Continuamos a refletir sobre as condições disponíveis na prática escolar do professor
no cotidiano da Escola Um e sobre as relações destas práticas com as possibilidades de
identificação das altas habilidades/superdotação. Depreendemos que as observações da
coordenadora enfatizam a situação das salas de aula cheias, com alunos que apresentam
dificuldades em acompanhar o conteúdo proposto para série. A entrevistada salienta também
que os professores não contam com o apoio da família para acompanhar e auxiliar o aluno nas
tarefas propostas pelo curso. Pelas declarações da coordenadora, observamos que os
professores da Escola Um, ante as precárias condições, podem sentir-se impossibilitados em
reconhecer as diferenças de produção intelectual dos alunos, visto que nem mesmo as
atividades curriculares propostas para essas séries podem ser satisfatoriamente executadas.
Pelo exposto, indagamos de que maneira o professor poderia buscar alternativas para
identificar os alunos com características de altas habilidades/superdotação, diante das
precárias condições de trabalho oferecidas aos professores da Escola Um, tanto no que diz
respeito à falta de recursos da Secretaria da Educação, como da própria escola. Também
refletimos sobre as alternativas que poderiam ser pensadas para reverter a situação, já que,
conforme observou a coordenadora, os professores demonstram uma preocupação em não
desperdiçar o suposto potencial acima da média nos alunos da referida escola.
Deparamo-nos com essas questões no percurso desta pesquisa, para conhecer aspectos
do contexto das práticas educacionais dos professores dessas escolas e como esse contexto
interfere nas condições para a identificação dos alunos com essas características. O que
iremos expor pormenorizadamente no próximo item deste trabalho, Práticas pedagógicas na
sala de aula: como os professores se relacionam com prováveis indicadores, nos alunos, de
altas habilidades/superdotação. Antes de passarmos ao item mencionado, acompanharemos
os depoimentos dos professores e do diretor da Escola Dois.
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B. Escola Dois

iii.

Avaliação do gestor

Conforme relato do gestor desta escola, a maioria dos professores reside,
predominantemente, no bairro em que a escola está localizada. Chegam à escola de carro
próprio e todos são licenciados. A relação da direção com os professores, em sua opinião, é
considerada boa e de muito respeito, pois o entrevistado afirma que prioriza o ouvir, mantém
uma relação participativa, e uma das ações que confirma esta relação participativa é o fato de
ter solicitado que sua sala fosse construída/posicionada num local estrategicamente planejado,
para oferecer acessibilidade a todos os seguimentos da comunidade escolar.
Contudo, o gestor menciona que existem alguns problemas na relação com os
professores:

[...] as dificuldades de relações com os professores tratam da dificuldade que
alguns professores manifestam com a valorização que se deve dar ao
trabalho com a Escola Pública. Às vezes o fato de alguns professores
demonstrarem valorizar mais o trabalho que executam na iniciativa privada
do que a Escola Pública faz com que apareçam algumas divergências de
opinião entre os professores e a direção. No que se refere à relação dos
professores com os alunos, no geral considero que existe respeito dos dois
lados; considero que existe uma boa relação, todavia observo que aparecem
algumas dificuldades pontuais, daqueles alunos que vêm de escolas
particulares apresentando atitudes de responder aos professores de maneira
desrespeitosa, que observo ser mais frequente com professores que ainda
insistem em dar aulas com métodos tradicionais assim como professores que
demonstram uma certa resistência em trabalhar com alunos com
necessidades educativas especiais [...](Ricardo, diretor da Escola Dois;
entrevista).

Em seu depoimento, o diretor da Escola Dois atribui as dificuldades de relacionamento
entre professores e alunos dessa escola, notadamente, a uma reação dos alunos às aulas
tradicionais ministradas por professores que não conseguem desenvolver o conteúdo de suas
aulas de forma diversificada e inovadora e também resistem em trabalhar com alunos com
necessidades especiais. Nesse sentido, observamos sua preocupação em disseminar, na escola,
a ideia de um trabalho docente que expresse inovação, e, ao mesmo tempo, inspire respeito
dos alunos pelos professores. Consequentemente, questionamos se a referida resistência dos
professores em trabalhar com alunos com necessidades especiais poderia refletir um
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desconhecimento desses professores a respeito dessas necessidades educativas especiais,
dentre elas altas habilidades/superdotação.
Prosseguindo com a descrição dos elementos que compõem o ambiente de trabalho
dos professores da Escola Dois, o diretor afirmou que a escola realiza uma reunião geral no
início do ano e outra no final do ano letivo. Essas reuniões contam com a presença dos
professores e dos pais dos alunos para tratar dos projetos desenvolvidos pela escola, para
informar aos pais sobre o funcionamento da escola e também plantões pedagógicos por
unidade com as séries do ensino fundamental e médio. De acordo com o diretor, esses
plantões acontecem sempre para informar aos pais dos alunos o rendimento/boletim de seus
filhos, os professores ficam sempre divididos por disciplina e a serviço dos pais para prestar
informações sobre a vida escolar do aluno. O diretor informou ainda que são realizadas
reuniões entre a direção e a coordenação a cada dois meses, para tratar de assuntos
pedagógicos e discutir, analisar e avaliar o andamento do trabalho pedagógico da Escola.

iv.

Avaliação das professoras

Para obtermos maiores informações sobre os professores da Escola Dois, quisemos
ouvir também os professores. Para tal, realizamos entrevistas semiestruturadas com 4
professoras; 2 delas atuam na Sala de Recursos Multifuncionais, uma atua na coordenação
pedagógica e uma atua como vice diretora da Escola Dois. Denominaremos essas professoras
de Débora, Gertrudes, Suzana e Mércia, respectivamente. As entrevistas foram feitas com as
professoras Débora e Mércia em dias separados da entrevista com as professoras Suzana e
Gertrudes. Desse modo, com o intuito de organizarmos melhor esses depoimentos, faremos a
análise dos dados das duas entrevistas separadamente.

v.

Avaliação das professoras Débora e Mércia

As professoras entrevistadas falam sobre a relação dos professores com a escola,
salientando que:

[...] Existem conflitos mais esses conflitos se referem a questões de ordem
ideológica e metodológica. Os professores questionam a ideologia, a
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metodologia da escola, que acreditamos serem conflitos teóricos; o não saber
fazer normalmente assusta o professor que tende a projetar as dificuldades
do trabalho no aluno. Também existem discrepâncias de horário em que o
professor encontra para dar sua aula, os chamados “choques” de horários [...]
(Débora, professora da Escola Dois; entrevista).

As afirmações das professoras Débora e Mércia indicam que, na escola, existe um
desnível entre a proposta que a escola oferece em trabalhar com estratégias metodológicas
criativas e inovadoras, e as possibilidades que os professores encontram em efetivar essas
ações. Notamos que as professoras Débora e Mércia apontam, como a principal causa para as
dificuldades de relacionamento dos professores com os alunos, o desconhecimento desses
professores sobre as estratégias de identificação e estimulação ao aluno com necessidades
educativas especiais, dentre as quais, altas habilidades/superdotação.
Desse modo, no que diz respeito à existência, na escola, de alunos com altas
habilidades/superdotação, a professora Débora afirma:

[...] O professor demonstra falta de conhecimento. Na minha opinião, apenas
uma minoria sabe reconhecer que o aluno tem talento, principalmente na
área acadêmica. Todavia, no desenvolvimento de um dos projetos
estruturantes como o Festival da Canção Estudantil-FACE, os professores
observam que existem alunos com talentos inegáveis que precisam ser
trabalhados. Os professores mais sensíveis são os que ajudam a identificar os
talentos. Os talentos emergem por conta do incentivo que os professores
devem dar. Noto que existe uma certa falta de oportunidade para que o aluno
aproveite e desenvolva o seu talento [...] (Débora, professora da Escola Dois;
entrevista).

As professoras Débora e Mércia prosseguem narrando um caso de uma aluna que, ao
ser incentivada a participar do projeto Artes Visuais Estudantil-AVE, demonstrou um salto
qualitativo em seu comportamento, trazendo melhoras significativas à sua vida. Assim,
observamos, no discurso dessas professoras, a constatação de que mesmo com a falta de
conhecimento dos professores da Escola Dois sobre a área de altas habilidades/superdotação,
os eventos desenvolvidos pelo colégio como os festivais acima citados, oferecem a
oportunidade para a percepção, de alguns talentos em seus alunos. Contudo, as entrevistadas
salientam que esses talentos só são percebidos por professores que apresentam maior
sensibilidade.
Indagamos sobre o comportamento expressado pelos professores em relação à área de
altas habilidades. A professora Débora relata:
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[...] Em relação à área de altas habilidades, os professores resistem, dizendo:
“não sei, não gosto, não sei fazer”... Esse comportamento do professor fica
evidente nas reuniões de Atividades Complementares-ACS, nas semanas
pedagógicas, nos conselhos de classe e nas conversas informais na sala dos
professores. Porém, alguns professores quando demonstram que não sabem
procuram conhecer, “correm atrás”, mas, são poucos os professores que
tomam esta atitude. (Débora, professora da Escola Dois; entrevista).

Observamos que a professora Débora percebe certo desinteresse do professor em
procurar conhecer a área de altas habilidades/superdotação. Essa situação remete-nos a um
questionamento sobre o real motivo para esse desinteresse, que poderia estar ligado a um
temor em não saber lidar com esses alunos ou por achar que essa área é muito complexa,
oferecendo poucas possibilidades de execução no cotidiano escolar desses professores.
Já a professora Mércia afirmou:

[...] Os professores em geral não acreditam que determinadas características
possam descrever o aluno com altas habilidades; alguns professores chegam
a afirmar: “como o aluno que se envolve com drogas, que é indisciplinado
pode ter altas habilidades”? (Mércia, vice-diretora da Escola Dois;
entrevista).

Ela observa que os professores desta escola duvidam que um aluno de comportamento
indisciplinado, que usa drogas, possa apresentar altas habilidades. Portanto, com essas
declarações, depreendemos que essa professora expressa um conceito prévio sobre o aluno
com esse perfil. O conceito expressado pelos professores frequentemente está ligado a um
estereótipo do aluno superdotado como aquele que estaria imune a problemas de desajustes
emocionais e sociais, em virtude do seu potencial intelectual acima da média.
Já a professora Débora afirmou:

[...] Para o professor, a definição de altas habilidades está ligada ao aluno
classificado como “CDF”, com rendimentos altíssimos. Na minha opinião,
os professores atribuem inteligência ao rendimento. Este fato, para mim,
demonstra um conceito prévio ou um preconceito sobre altas habilidades.
Outra questão que avalio como um fator de resistência do professor em
relação à área de altas habilidades é o fato de ter que preencher papel; o fato
de ter que sentar para preencher uma lista com critério/cuidado causa
resistência no professor. Os professores também têm demonstrado achar que
os alunos com necessidades educativas especiais são dos professores das
Salas de Recursos, e chegam a chamar os referidos alunos de “filhos” destes
professores [...] os professores dizem ter um programa a cumprir, e que não
querem se envolver com os problemas de ordem comportamental dos alunos,
pois dizem não ganharem para isso. (Débora, professora da Escola Dois;
entrevista).
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Com essas declarações, inferimos que a professora Débora percebe uma resistência
nos professores para realizar atividades que excedam o programa da matriz curricular: “o fato
de ter que preencher papel; o fato de ter que sentar para preencher uma lista com
critério/cuidado causa resistência no professor” – Refere-se à lista de indicadores, instrumento
utilizado, nas escolas, para identificar alunos com altas habilidades. E a possibilidade de
considerarem que algum de seus alunos possa ter altas habilidades implicaria em dispêndio de
tempo e trabalho com esse aluno, além do que está previsto em sua carga horária. Essa
situação, na avaliação da professora, pode suscitar, nesses professores, a resistência
observada.
A professora Débora prossegue, afirmando que o comportamento dos professores em
dizer que os alunos com necessidades educativas especiais são “filhos” dos professores das
Salas de Recursos Multifuncionais tem causado muita indignação e tem sido contestado de
forma muito enfática, por exemplo, afirma “Eu não tenho filho aqui. Estes indivíduos são
meus alunos, meus clientes” (Débora, professora da Escola Dois).
As entrevistas das professoras Débora e Mércia indicam que os professores da Escola
Dois parecem encontrar dificuldades para reconhecer que os alunos desta escola são sujeitos
com necessidades educativas diferenciadas, dentre elas, altas habilidades/superdotação e, por
essa razão, precisam ser atendidos em suas necessidades por todos os professores, os que
atuam nas Salas de Recursos Multifuncionais e nas salas regulares.
Assim, até o momento, os dados coletados e analisados nas Escolas Um e Dois
indicam que, apesar de os professores da Escola Um terem formação acadêmica, da maioria
possuir graduação e especialização, cumprirem carga horária de 40 horas e, na opinião do
gestor, disporem de liberdade para expressar seus pensamentos, enfrentam sérias dificuldades
em relação ao governo ou à Secretaria da Educação do Estado. Essas dificuldades referem-se
à falta de recursos apropriados para a execução do trabalho e aos problemas com a
programação dos profissionais para o atendimento na Sala de Recursos Multifuncionais
existente na escola, que, até o momento desta entrevista, encontra-se desativada por
problemas com a programação mencionada.
Nesse aspecto, pelos relatos dos professores entrevistados na Escola Um, observamos
que existem lacunas significativas no sistema de governo para com o trabalho a ser
desenvolvido nesta escola que acabam por incidir nas dificuldades enfrentadas por estes
professores para o atendimento aos alunos com altas habilidades/superdotação. Percebemos
que esse problema agrava-se pelo fato desses professores atenderem alunos de menor poder
aquisitivo que terminam não tendo a oportunidade de desenvolvimento de seus talentos.
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Também verificamos, de acordo com os relatos nas entrevistas, que os professores da
Escola Um enfrentam grandes problemas com a falta de recursos e de infraestrutura da escola
para executarem seu trabalho. E essas dificuldades refletem-se na queda de motivação que o
professor manifesta no transcorrer do ano letivo. Todavia, verificamos que os problemas
expressados pelos professores entrevistados, indicam a presença de outras dificuldades que
colaboram para a diminuição dessa motivação, impedindo que o professor se sinta motivado a
perceber toda uma diversidade de comportamentos, alguns deles podendo sinalizar a presença
de altas habilidades/superdotação em seus alunos.
Uma das dificuldades mais presentes no depoimento dos entrevistados dessa escola diz
respeito à falta de conhecimento desses professores sobre a área de educação especial e de
altas habilidades/superdotação, problema que resulta da ausência de políticas públicas
destinadas à promoção de cursos de formação na área mencionada, para esses professores,
com vistas a oferecer o suporte necessário à efetivação desse atendimento.
Todos os professores da Escola Dois, por outro lado, são graduados na área em que
atuam. A maioria deles foi admitida por concurso e alguns pela Prestação de Serviço
Temporário. Cerca de 98% possui especialização, cumprem carga horária predominantemente
de 40 horas. O nível socioeconômico é bom, pertencem à classe média alta; residem
predominantemente, no bairro em que a escola está localizada, e chegam à escola de carro
próprio. De acordo com o relato das professoras entrevistadas, aparecem conflitos, mas são
divergências ideológicas e metodológicas. Também existem discrepâncias de horário em que
o professor encontra para dar sua aula, denominadas por eles de “choques” de horários.
Assim, avaliamos que os conflitos presentes na Escola Dois representam dificuldades
que os professores apresentam em lidar com diferenças entre a metodologia, sugerida pela
escola, e as reais possibilidades de efetivação desta metodologia. Também avaliamos que as
insatisfações com o sistema público de ensino pela ausência de políticas públicas para a
promoção

de

ações

afirmativas

de

formação

do

professor

na

área

de

altas

habilidades/superdotação são apontadas pelos entrevistados das duas escolas, representando
verdadeiros obstáculos para o atendimento apropriado ao aluno que apresenta essas
características.
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3.3 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA SALA DE AULA: COMO PROFESSORES SE
RELACIONAM COM ALUNOS QUE APRESENTAM INDICATIVOS DE ALTAS
HABILIDADES/ SUPERDOTAÇÃO

Prosseguindo com o trabalho de investigação, focalizaremos mais detalhadamente a
prática pedagógica dos professores, particularmente a relação que os professores pesquisados
mantêm

em

sala

de

aula

com

alunos

que

apresentam

indicativos

de

altas

habilidades/superdotação. Para a coleta dos dados, realizamos observações sistemáticas e
criteriosas no cotidiano das salas de aulas, campo da pesquisa, entrevistas semiestruturadas
com três professores e duas coordenadoras da Escola Um e também com três professores e
quatro coordenadoras da Escola Dois.

A. Escola Um

Inicialmente, antes de passarmos aos dados coletados nas observações realizadas na
Escola Um, vamos fazer uma descrição das condições físicas das salas de aula, para
detalharmos o ambiente em que observamos um dia de aula regular de uma professora do 2º
ano do ensino fundamental, que denominaremos Rosália. A sala de aula continha 24 alunos e
apresentava: carteiras com mesinhas separadas, dispostas em filas, para acomodar os alunos;
um quadro de lousa branco, mesa e cadeira do professor, e armário para guardar o material
escolar destes alunos. Nas paredes, viam-se cartazes fixados com desenhos das crianças e
outros com temas de estudo para serem trabalhados em sala de aula, como: o alfabeto
completo, fichas com uma letra do alfabeto, com os dias da semana, com o calendário dos
meses e com bilhetinhos dos alunos comemorando o dia do amigo.
Ao acompanharmos este dia de aula regular da professora Rosália, percebemos uma
sala cheia, com alunos que se movimentavam e conversavam muito, apresentando muita
inquietação e dispersão. Observamos que a professora tinha que fazer muito esforço para
conseguir desenvolver o conteúdo programático, previsto para aquele dia de aula das
disciplinas de ciências e matemática. Na atividade de ciências, os alunos foram convidados a
relembrar os nomes de alguns animais que tinham visto no livro, na aula do dia anterior, e a
falar do habitat natural desses animais; na atividade de matemática, os alunos foram
orientados a abrir o livro para realizar alguns exercícios com as operações simples de adição e
subtração. Notamos também que um aluno, nos dois dias de observação, sempre se antecipava
na hora de responder às questões solicitadas pela professora, porém mantinha-se o tempo todo
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em pé, conversando com os colegas. Em um dado momento, a professora Rosália relatou um
caso de outro aluno presente nessa sala de aula em que ela percebeu os seguintes
comportamentos:

[...] O aluno B...veio para a escola Um com 7 anos, sem nunca ter estudado
antes, tendo sido matriculado já no 2º ano do ensino fundamental. Com
apenas 5 meses de frequência à escola, já estava lendo e escrevendo muito
bem. Antes este aluno só fazia garatujas (rabiscos). Eu procurei, dentro de
minhas possibilidades, estimulá-lo para que ele avançasse [...] (Rosália
professora da Escola Um; observação em sala de aula).

Percebemos que a professora referiu-se com surpresa às aquisições de aprendizagem
do aluno mencionado, enfatizando que ele apresentava um comportamento diferente dos
outros colegas em relação ao ritmo e estilo de aprendizagem. Apesar de todas as dificuldades
relatadas anteriormente, poderíamos estabelecer, a partir do relato desse episódio, uma ligação
com uma possível identificação feita por esta professora das características de altas
habilidades/superdotação nesse aluno. Pois avaliamos que as características diferenciadas de
aprendizagem, apresentadas por esse aluno, comparadas as dos outros, não passaram
despercebidas pelo docente. Além disso, percebemos que a professora procurou flexibilizar o
conteúdo programático de suas aulas, para atender as necessidades desse aluno.
Relacionamos as condições que o professor encontra para desempenhar seu trabalho e
como expressa sua opinião a respeito delas e da possível presença de alunos com altas
habilidades/superdotação. Para isso é importante registrarmos um fato observado em outra
sala de aula do 1º ano do ensino fundamental da Escola Um, em que observamos a sala de
aula de uma professora, aqui denominada Soraia, em dois dias diferentes.
A sala continha as mesmas características físicas da sala da professora Rosália,
descrita anteriormente, com um total de 22 alunos. No segundo dia de observação, notamos
que a professora expressava muita impaciência e aparentava ter dificuldade para ministrar a
aula. Em determinado momento, percebemos que um aluno concluiu a atividade solicitada
pela professora antes dos colegas e, quando anunciou que tinha concluído a tarefa, foi
duramente repreendido pela professora Soraia, que lhe disse: “um momento aí que os colegas
ainda não terminaram não”, e, em tom de recriminação ao aluno, fez outra observação que
demonstrou muita impaciência, “eu tenho que ir no ritmo da turma toda, tenho que atender
aos 22 alunos e não a um só que já terminou”, percebemos novamente um tom de indignação
na voz da professora (Soraia, Escola Um, observação em sala de aula).
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Desse modo, pela atitude expressa na fala da professora Soraia, verificamos que
encontra dificuldade em lidar com as diferenças de ritmo de aprendizagem e com as
disparidades expressadas pelos alunos no desenvolvimento das atividades. Essa situação
expressa uma prática de sala de aula, já mencionada neste estudo, que revela as dificuldades
encontradas pelo professor para lidar com o aluno que destoa da turma por apresentar uma
produtividade intelectual diferenciada. Esses descompassos apresentados pela professora
convidam-nos a refletir em que medida as dificuldades observadas são obstáculos que se
interpõem no caminho do professor para a identificação das altas habilidades/superdotação.
Prosseguindo com a observação da aula da professora Soraia, percebemos que há
também muitos conflitos entre a docente e os alunos. Em diversos momentos, durante a aula,
notamos que a sala transformava-se num ambiente de muita tensão, no final, quando a aula foi
encerrada e nos dirigimos à professora para agradecer a permissão para fazer a observação em
sala de aula, ela reagiu com muita indignação e com muita impaciência, afirmando:
Afe!!12 Que coisa triste sala de aula!!! [...] Essas coisas que você presenciou
aqui tem que registrar aí, tudo notificado; tem que estar aí nas pesquisas o
que a gente passa em sala de aula... é porque você não está em sala de aula e
não sabe o que a gente passa com os alunos, com os pais dos alunos, a
arrogância dos pais de achar que a gente é empregada e eu não vou permitir
isso não... (Soraia, professora da Escola Um; observação em sala de aula).

Observamos que a professora, neste dia de aula, expressou uma indignação com todo o
sistema, com as condições de trabalho, com as dificuldades das relações mantidas com os
alunos e com os pais dos alunos, e mostrou certo incômodo com a nossa presença que,
naquele momento, observava seu trabalho. Em sua concepção, representávamos ali o papel de
quem não atuava em sala de aula e, dessa maneira, não podia compartilhar de suas dores,
decepções e indignações contra as condições de trabalho que, possivelmente, ela considerava
injustas.
Dando continuidade à construção dos dados da Escola Um, observamos outra sala de
aula, do 3º ano do ensino fundamental, cuja professora recebeu o pseudônimo de Gorete. A
sala de aula possui características físicas similares às outras observadas, porém chama a
atenção pelas temáticas impressas em muitos cartazes sobre o meio ambiente, paisagem
natural, paisagem cultural, paisagem transformada, problemas do meio ambiente. Na sala,
estavam presentes 26 alunos que conversavam muito entre si. As carteiras estavam dispostas
de 4 em 4, uma em frente a outra, formando grupos de 4 alunos. Observamos que a forma de
12

Expressão utilizada pela professora para exprimir repúdio.
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arrumação das carteiras favoreceu o aumento considerável de conversas entre os grupos e
maior dispersão dos alunos como um todo.
Notamos também uma aluna, em particular, que em muitos momentos se antecipava
em responder as questões formuladas pela professora. Em determinado momento, a referida
aluna tentou responder uma pergunta, feita a sua colega, mas foi interrompida. Essa atitude foi
reprimida pela professora Gorete que falou: “R.... não responda pela colega, deixa a colega
pensar”. Percebemos que, durante a aula, por diversas vezes, a aluna tentava responder as
perguntas formuladas pela professora antes dos colegas. Notamos também que o barulho de
conversas paralelas entre os alunos contribuía para que a professora demonstrasse certa
dificuldade em lidar com as respostas “antecipadas” que a aluna apresentava.
Nesse sentido, relacionamos a situação observada com a fala da coordenadora do
ensino fundamental na escola Um, que denominamos Olga, e que, questionada sobre a
avaliação dos professores em relação à existência, na escola, de alunos com altas
habilidades/superdotação, disse:

[...] Observo uma certa resistência dos professores em relação ao tema das
altas habilidades, que atribuo a um julgamento que os professores, fazem dos
alunos, pelas aparências, pelo comportamento sem se preocupar em saber o
porquê daquele comportamento O motivo dessa reação nos professores,
deve-se a falta de conhecimento na área de altas habilidades, e pelo fato do
professor estar acostumado a só ver os defeitos e não as
qualidades/habilidades que precisam ser observadas nos alunos [...] O
professor poderia ler mais, provocar indagações, perplexidades, apesar disso
avalio que os professores, no geral, são comprometidos, se preocupam com a
indisciplina nos alunos, são responsáveis, cumprem com os prazos
estabelecidos para a realização das tarefas e são dedicados. No entanto
aparecem na escola, decisões de última hora, vindas da Secretaria da
Educação, para serem implementadas, como: mudança de horário, calendário
e infraestrutura e isso complica muito a vida dos professores [...] (Olga,
coordenadora da Escola Um; entrevista).

A professora chama a atenção para as possibilidades de aprendizagem que o professor
poderia provocar e, assim, estimular as habilidades dos alunos, se conseguisse reconhecer as
altas habilidades/superdotação que o aluno poderia ter. Contudo, a falta de conhecimento do
termo e da área impede que os docentes façam essa análise. Notamos que a professora Olga
faz uma crítica muito significativa ao sistema de ensino da Secretaria da Educação, afirmando
que este órgão tem adotado uma política de relacionamento unilateral com esta escola,
impondo normas e decisões vindas deste órgão sem ouvir e discutir com a Escola Um a
viabilidade de efetivação destas ações. Percebemos, na narrativa da entrevistada, uma
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insatisfação com a política praticada pela SEC, e depreendemos que essa situação agrava
muito as dificuldades do professor em realizar seu trabalho, representando sérios obstáculos
às possibilidades que o professor da Escola Um teria para se desenvolver, ler mais, e, assim,
estar mais atento aos aspectos subjacentes ao conteúdo programático em suas aulas.
O relato da coordenadora entrevistada mostra questões subjacentes ao conteúdo
curricular que o professor poderia provocar indagações e perplexidades, representativas das
chamadas oportunidades educacionais desafiadoras que estão presentes na escola e que
habitualmente têm sido ignoradas pelos professores. Essas atividades vêm sendo preconizadas
por Renzulli (2004), no estudo desenvolvido com o Modelo de Enriquecimento para toda a
Escola (SEM), idealizado por Renzulli (1999). De acordo com o autor:

O SEM é um projeto detalhado para melhorar toda a escola, suficientemente
flexível como para que cada escola desenvolva seu próprio programa único,
baseado nos recursos locais, no alunado, na dinâmica da sua direção, nos
pontos fortes dos docentes e na criatividade. [...] A missão global do SEM é
aumentar progressivamente o nível e a qualidade das experiências de
aprendizagem para todo e qualquer aluno capaz de manifestar elevados
níveis de desempenho em toda e qualquer área do currículo [...]
(RENZULLI, 2004, p.108, 118).

Renzulli (2004) enfatiza ainda que as atividades diferenciadas ou suplementares
devem ser desenvolvidas para todos os alunos em toda escola, considerando suas diferenças
demográficas e econômicas, respeitando as capacidades, interesses, estilos e nível de
aprendizagem de cada aluno, seu ritmo próprio.
Em outra entrevista realizada com a coordenadora do ensino fundamental I/séries
iniciais, de pseudônimo Eulália, a professora fala da atitude de resistência dos professores em
relação à área de altas habilidades. Ela afirma que percebe certa resistência nos professores
em lidar com a possibilidade de existir na Escola Um alunos com características de altas
habilidades/superdotação. Examinemos seu depoimento:

[...] observo uma certa resistência dos professores das classes iniciais com
relação a este assunto: quando um aluno se destaca os professores se
preocupam em oferecer mais estímulo para desenvolver esse diferencial, a
classe é muito heterogênea em nível da alfabetização. Os professores
observam que existem diferenças de potencial e conhecimento de cada aluno
no nível da alfabetização e observo não haver rotulação dos professores,
porém há um cuidado em não colocar esses alunos em “evidência” [...]
(Eulália, coordenadora da Escola Um; entrevista).
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De acordo com o relato da professora Eulália, percebemos que os professores da
Escola Um conseguem perceber diferenças de inteligência em seus alunos, contudo,
apresentam certa resistência em relacionar estas diferenças às características de altas
habilidades/superdotação. Observamos também que esses professores demonstram uma
preocupação em não classificar o comportamento do aluno que se destaca como superdotado
ou talentoso, e não querem destacá-lo dos demais colegas. Diante dessa questão,
questionamos o porquê da resistência dos professores em relacionar as diferenças de
inteligência dos seus alunos às características de altas habilidades, situação observada pela
professora Eulália. Além disso, ponderemos se a referida resistência poderia indicar um
desconhecimento sobre a área das altas habilidades/superdotação e, por conseguinte, uma
relutância desses professores em lidar com uma questão que desconhecem.
Um fato bastante curioso que se destaca na entrevista realizada com essa coordenadora
diz respeito a uma situação vivenciada por ela e uma professora das séries iniciais, segmento
que a mesma coordena. A professora relata ter presenciado um diálogo de uma professora
com a mãe de um aluno e que precisou fazer uma intervenção:

[...] Uma professora ao conversar com uma mãe de um aluno usou o termo
“fraquinho” para designar o aluno com dificuldades de assimilação do
conteúdo dado. Então, eu fiz a intervenção em relação à fala dessa
professora, quando ela atendeu a mãe e usou o termo fraquinho. Trabalhei
esta questão de imediato com a mãe, a questão foi resolvida e posteriormente
trabalhei com a professora fazendo um resgate histórico da questão da base
de conhecimento sobre o aluno sobre a realidade do aluno de escola pública
escola particular, procurando “conscientizar a ela que de que nessa atual
conjuntura, da realidade das escolas públicas, o estranho é quando o aluno
chega às nossas escolas alfabetizados, pois quando isso ocorre mostra que
este aluno veio de uma escola particular ou teve acesso a uma creche e préescola antes de iniciar sua vida escolar no ensino fundamental” [...] (Eulália,
coordenadora da Escola Um; entrevista).

Nesse sentido, questionamos que representações o professor estaria expressando, ao se
referir a um aluno utilizando o termo “fraquinho”, como foi relatado pela coordenadora
entrevistada. Além disso, que características expressariam, para esse professor, um aluno
considerado “forte” e um aluno “fraco”. Também, que referências dessas categorias esse
professor dispõe para, num dado momento, estabelecer comparações e emitir esse julgamento.
E mais, essa denominada fraqueza estaria ligada ao baixo rendimento/desempenho escolar
desse aluno? Assim, que condições de estímulo existem no ambiente escolar desse aluno,
contribuindo para que ele pudesse expressar um comportamento escolar julgado, pelo
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professor, como “fraquinho”. São questões que emergem das falas dos professores e que
permeiam nossa trajetória investigativa.
Prosseguindo com a entrevista, a professora Eulália fala sobre a necessidade da
formação do professor para identificar o aluno com altas habilidades/superdotação, e de como
esse desconhecimento pode se antepor à resistência desses professores em relação à área de
altas habilidades:

[...] eu vejo mais como uma falta de conhecimento mesmo; então assim é
[...] a resistência existiria até se o professor tivesse o domínio do
conhecimento para identificar esses casos então [...]ele tem esse domínio e
ele resiste em aproveitar aquilo em valorizar em evidenciar aquilo... ele
desconhece mesmo então eu não posso nem usar o termo resistência... cê tá
entendendo? eu penso por aí (Eulália, coordenadora da Escola Um;
entrevista).

Percebemos que a professora Eulália, no decorrer de nossa entrevista, reviu o termo
“resistência”, utilizado num momento anterior. Assim como, conforme descrevemos
anteriormente neste estudo, apontou a falta de formação do professor na área de altas
habilidades como um fator impeditivo para a identificação e estimulação do aluno
superdotado.
Na continuação da entrevista, buscamos relacionar os dados de nossa observação em
sala de aula, e questionamos se a entrevistada já tinha notado algum esforço/iniciativa de
algum professor em perceber e de algum modo estimular o aluno que apresentasse um
comportamento diferenciado em relação à capacidade intelectual acima da média. A
professora relata um caso que observou e fala da angústia do professor em relação às difíceis
condições de trabalho que enfrenta. Segundo a professora Eulália,

[...] o que aconteceu foi assim foi evidenciado uma preocupação muito
grande do professor de aproveitar aquilo, aproveitar esse potencial nesta
diversidade de dificuldades que ele enfrenta no contexto da escola pública.
[...] as evidências foram raras aí quando apareceram esses casos éééé você vê
a preocupação em não deixar, fazer com que esse potencial não fosse
abortado tá? e aí muita dificuldade em sala devido ao nível da
heterogeneidade .... E sempre assim eles sentindo aquele sufoco de não
poder estimular mais ainda em função do contexto de sala cheia de...
entendeu de não poder parar para dar um atendimento até mais
individualizado então eu vejo uma angústia em vez de ser resistência eu vejo
uma angústia (Eulália, coordenadora da Escola Um; entrevista).

Conforme descrevemos anteriormente, em observação feita na sala de aula da
professora Rosália, percebemos que a mesma, apesar de encontrar difíceis condições de
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trabalho para desenvolver seu trabalho, conseguiu identificar e estimular diferenças de
produção, ritmo e estilo de aprendizagem de um aluno que veio para a escola ainda sem saber
ler e rapidamente já tinha sido avançado para um série posterior. Encontramos uma
equivalência de nossa observação com o relato da coordenadora Eulália, que também
observou em alguns raros casos essa mesma situação.
Desse modo, compreendemos que o contexto de uma escola pública, como o da Escola
Um, com salas abarrotadas de alunos, cada um com suas necessidades e peculiaridades,
oferece poucas condições de infraestrutura, didáticas e metodológicas para o professor
realizar um trabalho diferenciado que atenda às necessidades destes alunos, dentre elas as
habilidades acima da média. Percebemos que, como já dissemos, o professor consegue
perceber algumas diferenças de produção nesses alunos, mas sente-se despreparado para
estimulá-las apropriadamente. É importante refletirmos que, além das condições de
infraestrutura escolar apropriadas a identificação e estimulação dos alunos com altas
habilidades/superdotação, outras seriam necessárias para que o professor pudesse perceber as
diferenças de ritmos de aprendizagem de seus alunos e fazer uso dos recursos disponíveis em
seu contexto escolar para aperfeiçoar sua prática pedagógica.
De acordo com Virgolim (2007), as escolas deveriam incumbir-se de prover cada
aluno com as oportunidades, ferramentas e encorajamento essenciais para que alcance a sua
capacidade máxima de maneira inclusiva. Assim, chamamos a atenção para a importância da
formação continuada do professor para o atendimento apropriado ao aluno com altas
habilidades/superdotação, pois, diante das disparidades entre o que ele precisa fazer e o que
efetivamente pode realizar num contexto escolar limitado e inapropriado, o professor aflige-se
por querer realizar um trabalho mais efetivo de atendimento às necessidades acadêmicas de
seus alunos, sem encontrar os meios correspondentes a este atendimento. As observações que
registramos no diário de campo, cruzadas com as entrevistas que realizamos na Escola Um,
forneceram-nos os seguintes dados: neste espaço educacional, podemos encontrar professores,
embora em número bem reduzido, que encontram, mesmo em meio a condições pouco
favoráveis de trabalho, motivação para fazerem a diferença, demonstrando a capacidade de
perceber e estimular as mencionadas diferenças de inteligência em seus alunos. Mesmo assim,
ainda necessitam de uma formação efetiva para um atendimento sistemático e apropriado a
esses alunos.
Entretanto, a entrevista da coordenadora Eulália chama a atenção para a angústia
experimentada pelos professores, de modo geral, por não conseguirem detectar exatamente se
um comportamento diferenciado do aluno em sala de aula relaciona-se, ou não, com as altas

98

habilidades e, em caso de confirmação, uma preocupação em estimular apropriadamente o
talento observado. Desse modo, Eulália relata que são realizadas na escola ações de monitoria
para aquele aluno, com o intuito de não desperdiçar o referido talento:

[...] E aí vem justamente e associado a isso a falta de preparo [...] como
fazer?? Então já não tem o conhecimento devido, no próprio processo de
identificação do aluno que, possivelmente, pode ser considerado como um
aluno com altas habilidades já começa pela né, essa parte da identificação se
é aquilo mesmo ou não é, e depois a questão metodológica como lidar com
isso[...] ... Assim a gente procura colocar esse aluno também como ajudante,
ele se sentindo valorizado... isso a gente tem procurado fazer é... não só
quem tem altas habi...rsrs quem a gente percebeu ou suspeitou que ninguém
aqui comprovou nada, não tinha conhecimento pra isso... A gente suspeitou
que tinha altas habilidades a gente procurou usar como um pseudo monitor
em sala mesmo, orientando também os colegas... Então se ele acabava uma
tarefinha mais rápido, então vamos usar o tempo dele pra ele não ficar ali
também no ócio né, [...] (Eulália, coordenadora da Escola Um; entrevista).

A professora Eulália fala de uma questão muito importante, presente nos estudos da
área de altas habilidades/superdotação, o tempo ocioso que o aluno com altas habilidades
pode ter que enfrentar, ao apresentar um ritmo mais rápido de aprendizagem ou terminar uma
tarefa antes dos colegas. Esse tipo de situação pode resultar em sérios prejuízos para o
desenvolvimento cognitivo e emocional do aluno com altas habilidades/superdotação que,
inevitavelmente, procurará, de algum modo, preencher esse tempo ocioso. A professora
Eulália relata o caso de uma aluna, que acreditamos poder ilustrar de forma muito
significativa o que estamos discutindo:

[...] Aí essa aluna, ela terminava mas rápido, e ela ficava muito quietinha no
canto...Aí a gente começava a ver assim... não era uma tristeza assim.. Até
porque o perfil de personalidade dela já era o de uma criança assim muito na
dela mesma...se a gente fosse assim para o recreio, assim.... não é que ela
não interagisse com os outros, mas era o perfil dela mesmo, [...] mas em sala
quando ela terminava logo tudo, ela ficava aí... se achava os livrinhos e tal
e... entendeu? Mas ela ficava muito tempo assim ....dentro da sala de aula,
então o processo lá acontecendo, os outros ainda concluindo, os professores
orientando, então isso começou a incomodar bastante [...] eu dei essa
sugestão para ela também tá colaborando com os colegas, eu percebi que ela
já se sentia mais... como que eu posso falar? mais ativa, mais útil, então eu
acho que ééé....para quem é portador, eu acho que essa questão de se sentir
colaborador ééé bastante gratificante, eu consegui evidenciar, entendeu? [...]
(Eulália, coordenadora da Escola Um; entrevista).

Eulália fala aqui de um “tempo ocioso” da aluna da Escola Um, avaliado como algo
muito incômodo para os próprios professores desta aluna, que, diante da situação descrita,
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buscaram uma alternativa de solução para esta situação, com a proposta do trabalho de
monitoria. Desse modo, observamos nesse caso, uma oportunidade para reflexão sobre os
diferentes comportamentos que o aluno com altas habilidades/superdotação pode apresentar;
ao expressar um ritmo de aprendizagem bem mais rápido que os seus pares, a aluna sinalizou
que necessitava de uma atenção diferenciada e de uma forma de estímulo compatível com o
ritmo de aprendizagem demonstrado. Essa situação ofereceu uma excelente oportunidade para
os professores observarem se as diferenças de ritmo de aprendizagem apresentadas pela aluna
poderiam representar características de altas habilidades/superdotação.
Notamos também que os professores envolvidos na situação descrita sentiram-se
incomodados com o comportamento diferenciado, demonstrado pela aluna, e isso fez com que
pudessem

relacionar

este

comportamento

a

possíveis

características

de

altas

habilidades/superdotação. Apesar disso, demonstraram que sentem receio de emitir qualquer
parecer afirmativo sobre essa identificação.
Outro aspecto relevante, na fala da professora Eulália, diz respeito à questão da
preocupação dos professores, dessa escola, com a relação, em sala de aula, entre os alunos
presumivelmente talentosos e os outros. De acordo com a professora Eulália:

[...] Então essa questão, entendeu? O professor saber lidar... aí a questão das
relações para que o coleguinha do lado não se sinta diminuído, até na própria
intervenção da professora não deixar ééé... aparentar pros outros que ela só
valoriza aquele aluno né, [...] pra não gerar um processo também
discriminatório em sala de aula né, ééé ...com relação aos outros, então tentar
aproveitar esse potencial de maneira construtiva, com relação ao coletivo aí
[...] Os outros colegas se sentirem discriminados por não terem o domínio
que aquele colega tem né,[...] tem ajudado muito na coletividade e tá
estimulando aquele que não é portador [..] aquele domínio que já deveria ter
naquela série a não... desanimarem entende? eles terem dali uma perspectiva
uma forma de tarem caminhando ééé eles tão percebendo um respeito ao
tempo deles, né ? aqueles que estão mais atrás [...] o que a gente supõe ééé
que tenha éé altas habilidades o que percebo em termos de gratificação para
eles digamos assim até como [...] uma recompensa em si, uma valorização
daquele, nível, que ele tem, é isso essa questão de reconhecer que está sendo
colaborador [...] (Eulália, coordenadora da Escola Um; entrevista).

Com as observações da professora Eulália sobre a identificação do aluno com altas
habilidades/superdotação, constatamos que o grande desafio para o professor da sala de aula
regular da Escola Um diz respeito ao saber lidar com as diferenças de ritmos e estilos de
aprendizagem dos alunos. Percebemos muito presente em seu depoimento uma preocupação
dos professores em tentar distribuir a atenção de forma equânime para as diferentes
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necessidades educativas/cognitivas que os alunos apresentam em sala de aula, para não haver
prejuízo na aquisição do conhecimento e no desenvolvimento escolar destes alunos.
Nesse aspecto, vamos saber como são estabelecidas as relações entre professores e
alunos nas salas de aula da Escola Dois, procurando conhecer os elementos que constituem
essas relações.

B. Escola Dois

Seguiremos agora as observações em sala de aula e as entrevistas semiestruturadas
realizadas com os professores da Escola Dois. Acompanhamos o trabalho de três professores
por dois dias cada um. Inicialmente, vamos descrever as características físicas da sala de aula
de uma professora de língua portuguesa do 8º ano do ensino fundamental II, que demos o
pseudônimo de Fabíola.
A sala de aula continha carteiras com braço para escrever, um quadro de lousa branco,
mesa e cadeira para o professor, nas paredes viam-se treze cartazes com legendas sobre o
bulling que, entre outras, traziam as seguintes frases: Diga não ao bulling; - “Keep Calm and”
diga não ao bulling; - Bulling não é brincadeira; - Acabar com o bulling é nosso objetivo.
Havia grande quantidade de carteiras concentradas no fundo da sala, poucas no meio e
algumas na frente da mesa da professora. Os alunos estavam conversando muito e batucando
nas carteiras fazendo muito barulho, então, a professora Fabíola, disse que a aula não é
audição para os alunos ficarem batucando. Logo depois dessa afirmação, ao observar a forma
com que as carteiras estavam arranjadas, a professora disse que queria a sala toda arrumada, e
que isso era condição para ela iniciar sua aula. Nesse momento, os alunos começaram a
arrumar as carteiras em fileiras fazendo um barulho ensurdecedor; fato que fez com que a
professora reclamasse bastante do barulho.
Percebemos que esses alunos reagiam de forma muito expressiva às tentativas da
professora em manter a disciplina. Da arrumação da sala até o silêncio solicitado para a
realização das tarefas propostas, percebemos muita resistência dos alunos em atender à
professora. Notamos também que Fabíola julgou imprescindível que as carteiras fossem
arrumadas em fileiras como uma condição necessária à execução de seu trabalho. Isso sugeria
que os alunos deveriam obedecer à disciplina mencionada.
Fazemos aqui uma relação com o relato do gestor da Escola Dois, em entrevista
descrita neste estudo, quando falou sobre a relação dos professores com os alunos desta
escola:
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[...] observo que aparecem algumas dificuldades pontuais, notadamente
daqueles alunos que vêm de escolas particulares e também daqueles alunos
sem família e que vêm para a Escola Dois apresentando atitudes de
responder aos professores de maneira desrespeitosa, que observo ser mais
frequente com professores que ainda insistem em dar aulas com métodos
tradicionais [...] (Ricardo, diretor da Escola Dois; entrevista).

Dessa maneira, refletimos que a observação realizada nessa sala de aula com a
professora Fabíola permitiu-nos presenciar a situação, descrita pelo gestor, em que os alunos
reagiram frontalmente a determinadas estratégias educacionais empregadas em sala de aula.
Observamos que os alunos consideravam as referidas estratégias incompatíveis com as suas
expectativas de aprendizagem. Assim, refletimos que a prática docente observada nessa sala
de aula indicou que as condições do ambiente escolar observadas ofereceram poucas
possibilidades para os alunos expressarem seus estilos e ritmos diferenciados de
aprendizagem. Percebemos também que Fabíola evidenciou não ter encontrado, nesta sala de
aula, possibilidades para observar algum traço ou característica de altas habilidades nos
alunos.
No segundo dia de observação do trabalho da professora Fabíola, acompanhamos uma
turma do 9º ano. Em determinado momento, percebemos que Fabíola propôs uma atividade de
avaliação e dividiu a turma em duplas para sua realização. A professora estabeleceu um tempo
para a execução da avaliação e muito rapidamente uma dupla de alunos concluiu a atividade e
dirigiu-se à professora para a entregá-la; neste momento a professora Fabíola falou aos alunos
“Já???!!! Fizeram papai do céu?” 13 É importante destacar que, conforme dissemos na primeira
parte deste estudo,

uma das

características observáveis

em

alunos com altas

habilidades/superdotação diz respeito ao domínio rápido de conceitos, procedimentos e
atitudes. Percebemos que a professora demonstrou com essa atitude não confiar na
possibilidade daqueles alunos terem sido bem sucedidos na atividade solicitada, expressando,
de forma muito clara, para os alunos a avaliação que fez daquela situação.
O trabalho de observação continuou em outra sala de aula em que acompanhamos um
professor de matemática, que demos o pseudônimo de Cristiano. Esse professor atua no
ensino fundamental II e no ensino médio. É importante mencionar que, quando selecionamos
os professores que fariam parte como sujeitos da pesquisa, recebemos boas referências desse
profissional como exemplo de professor, pela competência técnica e humana, capacidade de
comunicação e manutenção de excelentes relações interpessoais tanto com seus alunos quanto
com toda a comunidade escolar.
13

Expressão utilizada pela professora para indicar que as respostas da prova foram dadas aleatoriamente.
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Ao observarmos a prática pedagógica na sala de aula do professor Cristiano em uma
turma do 2º ano do ensino médio no período noturno, chamou a atenção de que, dos trinta
educandos matriculados, apenas seis frequentavam as aulas. Conforme nos informou, em
entrevista, o gestor da Escola Dois, havia um esvaziamento das salas de aula neste período,
em função da violência que tem afetado muitos alunos que estudam à noite. Isso acontece
porque muitos alunos trabalham nas proximidades da escola e residem em bairros da periferia.
Esses bairros são, muitas vezes, comandados por traficantes que controlam o horário de
entrada e saída dos moradores, impedindo, dessa forma, a permanência do aluno na escola, já
que não podem chegar em casa depois do horário pré-determinado.
Na sala do professor Cristiano, observamos que os alunos que participavam da aula,
realizavam com muito interesse as atividades solicitadas pelo professor. As aulas foram
ministradas pelo professor com muita motivação; essa atitude mostrou que com bom humor,
criatividade e utilizando escassos recursos numa escola pública, é possível utilizar estratégias
lúdicas e divertidas para realizar um ótimo trabalho. As formas divertidas encontradas pelo
professor para desenvolver o conteúdo programático daquele dia, no qual realizamos as
observações, indicaram que as boas referências recebidas desse profissional se confirmaram.
Em determinado momento, um aluno aproximou-se do professor e perguntou qual foi
a sua nota na prova de matemática, então o professor respondeu:

[...] Uma coisa boa de aluno é nota: e aí professor tirei quanto? Se preocupa
com a nota não, que adiante tira 10 chega no ENEM e não passa e você pode
tirar 5 e chega lá “Crau” 14 (Cristiano, professor Da Escola Dois; observação
em sala de aula).

Neste diálogo com o aluno, o professor demonstra que acredita que é mais importante
a aprendizagem do que o rendimento. Desse modo, inevitavelmente, começamos a relacionar
as instigantes aulas ministradas pelo professor Cristiano e um ambiente escolar muito propício
ao trabalho e a identificação e estimulação dos alunos com altas habilidades/superdotação.
Quando a observação daquela aula estava sendo concluída, o professor convidou-nos para
assistir outra aula dele com a turma do 6º ano do ensino fundamental II, pois já tinha notado a
presença de traços de altas habilidades em duas alunas; aceitamos o convite e agendamos o
dia para realizar a observação.
Comparecemos no dia e horário combinados para realizar a observação da aula do
professor Cristiano. A turma do 6º ano estava cheia, ao contrário da sala do ensino médio do
14

Expressão utilizada pelo professor Cristiano para dizer ao aluno que ele obteria êxito na avaliação.
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período noturno. Os alunos permaneceram atentos e sempre interagindo com o professor
durante a aula. A referida aula transcorreu descontraída, alegre e com a participação maciça
dos alunos. No processo de nossa observação dessa aula, uma das alunas que, segundo
Cristiano, apresentava características de altas habilidades, durante toda a aula, antecipou-se
aos colegas para responder de forma pertinente às questões formuladas pelo professor. Em
outro momento, a aluna encontrou uma forma alternativa para resolver um exercício. O que
foi muito elogiado pelo professor.
Nessa perspectiva, observamos que as aulas do professor Cristiano demonstraram que
ele conseguiu promover um ambiente favorável à identificação de características de altas
habilidades nos alunos da Escola Dois. Entretanto, outro aspecto da dinâmica da escola que
chamou a atenção foi a dupla jornada de trabalho que o professor desempenha, pois o
professor Cristiano precisou, por duas vezes, ficar em duas salas de aula ao mesmo tempo.
Sobre esta situação o professor relata:

[...] Às vezes preciso ficar em duas salas ao mesmo tempo para os alunos
não irem para casa antes de minha aula, pois se eles têm aulas vagas antes da
minha e principalmente se a minha aula for a última daquele dia, eles não
querem ficar esperando a última aula, então eu acabo tendo que ficar em
uma sala e outra para eles não perderem aula[...](Cristiano, professor da
Escola Dois; observação em sala de aula).

Nesse aspecto, refletimos que a situação descrita pode prejudicar o professor Cristiano
em suas observações para colaborar com o processo de identificação e estimulação do aluno
com altas habilidades/superdotação. Avaliamos que, embora esse professor tenha
demonstrado muita flexibilidade, criatividade, competência, qualidades indispensáveis ao
professor que pretende participar desse processo, para que esta identificação aconteça, com
segurança e eficiência, é necessário que seja assegurado ao professor as condições básicas
para este trabalho; uma das condições essenciais à participação do professor nesse processo
refere-se a possibilidade de estar presente em tempo integral às aulas para poder desenvolver
de forma criteriosa o processo de observação e identificação das características de altas
habilidades/superdotação em seus alunos.
Percebemos que o fato de o professor Cristiano ter que dar assistência a duas salas ao
mesmo tempo, relaciona-se ao problema que a escola enfrenta de aulas vagas, que,
naturalmente, resulta de alguns professores estarem ausentes da escola naquele dia.
Refletimos que o problema das aulas vagas pode estar relacionado a uma questão mencionada
em entrevista com Ricardo, diretor da escola, mencionada na segunda parte deste estudo.
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Segundo Ricardo, alguns professores valorizam mais o trabalho que executam na escola
particular do que o realizado na escola pública, e enfatiza que a falta de valorização do serviço
público, observada em alguns professores em sua escola, tem causado divergências de opinião
e, consequentemente, alguns pontos de tensões na relação da direção com esses professores.
Realizamos uma observação na sala de aula de uma professora de história do ensino
fundamental II, que chamaremos de Elza. Presenciamos muitos momentos de tensões entre a
professora e os alunos no decorrer dessas aulas. Observamos o trabalho dessa professora em 4
aulas das turmas do 6º, 7º e 9º anos, com as quais estava trabalhando, para verificarmos se a
professora poderia identificar, dentre eles, educandos com características de altas
habilidades/superdotação.
Nas observações feitas às aulas da professora Elza, nas séries mencionadas, no decurso
de nosso trabalho investigativo, percebemos de modo geral, um aspecto presente em todas as
aulas observadas: a dificuldade de interação, percebida entre professora e alunos. Daremos
atenção especial à observação realizada no 9º ano, da turma H, do ensino fundamental II,
porque apresentou maior quantidade de elementos relevantes para o nosso estudo, comparadas
às outras aulas observadas.
Chegamos à sala de aula no mesmo momento em que a professora Elza; encontramos
uma sala com carteiras para alunos, mesa e cadeira para o professor e um quadro de lousa
branco. Havia onze alunos presentes, divididos em dois grupos de seis e cinco componentes;
o grupo com 6 alunos sentou-se no fundo da sala e o grupo com 5 alunos mais à frente,
próximo à mesa da professora. Os alunos reclamavam por terem ficado sem intervalo naquele
dia, porque a professora do horário anterior chegou atrasada, invadindo o horário do intervalo.
Além disso, reclamavam também da greve que os professores do estado da Bahia realizaram
em 2013, situação que interferiu no calendário do referido ano letivo.
Em meio às reclamações, a professora pediu aos alunos que fizessem silêncio para
começar a aula e falar sobre o assunto/tema proposto para ser desenvolvido naquele dia.
Apesar do pedido de silêncio, os alunos permaneceram conversando entre si e/ou manuseando
celulares, completamente alheios à aula. A professora, então, tentou continuar fazendo o seu
trabalho e, em determinado momento, começou a nos falar sobre a falta de motivação dos
alunos, afirmando que, em sala de aula, tinha a impressão que falava sozinha. A aula
continuou sem apresentar mudanças até o momento em que um aluno começou a falar com
muito interesse e propriedade sobre música e sobre o Rock in Rio.
A partir desse momento, percebemos que houve grande motivação por parte dos
alunos; a professora começou a opinar sobre o assunto que os alunos estavam conversando,

105

mas dizendo aos alunos que precisava continuar a aula. Então, um aluno começou a sugerir à
professora que ela abordasse, em suas aulas, temas ligados à música, alegando que música era
cultura. No entanto, a professora disse que precisava desenvolver o conteúdo de sua aula.
Depois dessa resposta, a professora continuou tentando desenvolver o assunto da aula e os
alunos continuaram conversando entre si sobre outros assuntos até o fim do horário.
Desse modo, com a observação realizada nessa sala de aula da Escola Dois,
percebemos claramente uma dificuldade de interação entre a professora e os alunos, já que a
professora Elza, durante toda a aula, demonstrou um incômodo muito grande com a falta de
motivação dos alunos. Refletimos também sobre o conteúdo programático apresentado pela
escola, que o professor precisa cumprir. A observação realizada na aula da professora Elza
evidenciou uma completa dissonância entre o conteúdo que ela teria que desenvolver e a
efetivação desse conteúdo na dinâmica de sua aula.
Só houve uma mudança substancial na participação dos alunos, quando um assunto de
interesse foi abordado. Foi notória também a facilidade e desenvoltura com que o aluno, que
iniciou o “debate”, falava sobre música, demonstrando grande conhecimento sobre o assunto,
instigando-nos a refletir sobre os possíveis talentos presentes naquela turma e das
dificuldades, encontradas pela professora Elza, em propor estratégias motivadoras que
pudessem propiciar um diálogo com seus alunos. Percebemos ainda que essa dificuldade de
intercâmbio entre professora e alunos não contribuiu para que se criasse, em sala e aula, um
ambiente favorável ao processo de identificação das altas habilidades desses educandos.
Recorremos, assim, à entrevista da professora Débora, mencionada na segunda parte
desse trabalho, em que destaca os alunos da escola que apresentam talentos na área da música,
mostrando que percebe que existem professores mais atentos aos talentos apresentados pelos
alunos, notadamente, os artísticos, musicais e criativos. A professora ressalta também a
importância da sensibilidade do professor para que possa identificar esses alunos. As
observações da professora Débora são interessantes porque indicam a necessidade dos
professores construírem mediações entre os interesses dos alunos e as estratégias
metodológicas utilizadas em suas aulas.
Voltando às observações realizadas nas salas de aula da professora Elza, avaliamos
que a interação entre professor e alunos, na prática pedagógica dos professores, é
imprescindível para que os alunos se sintam confiantes e instigados a expressarem os seus
talentos que, muitas vezes, permanecem ocultos, pela falta de estímulo do ambiente escolar.
Nesse sentido, Guenther (2011) sugere a necessidade de interação entre os alunos e os
professores para que o aluno possa, nesses momentos, demonstrar aquilo que já sabe sobre o
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assunto a ser desenvolvido e, dessa maneira, colaborar para que uma diversificação de seu
aprendizado possa acontecer.
As recomendações da referida autora relacionam-se às situações observadas na sala da
professora Elza, pois observamos que, no momento em que a referida professora pôde
participar com os alunos da conversa sobre música, que naquele então representava um
assunto de interesse destes alunos, criou-se um ambiente estimulante e de muita confiança
entre alunos e professora, propício à manifestação dos prováveis talentos existentes nos
alunos dessa turma.
Vemos, assim, que as entrevistas de duas professoras da Escola Dois agregaram
informações importantes para a pesquisa que estamos realizando, pois observamos elementos
interessantes sobre a identificação das altas habilidades/superdotação nas práticas docentes
dos professores desta escola. As professoras que denominamos Suzana e Gertrudes atuam
como: coordenadora pedagógica e professora da Sala de Recursos Multifuncionais,
respectivamente. Nessa entrevista, indagamos acerca das possibilidades, observadas por elas,
de os professores da Escola Um identificarem traços de altas habilidades/superdotação em
seus alunos.
A professora Suzana informou-nos que foi procurada por uma professora de
matemática do 9º ano, dizendo suspeitar que uma aluna de sua turma apresentava
características de altas habilidades:

[...] a professora de matemática disse que tinha uma aluna que tinha altas
habilidades no que ela avaliava, aí eu perguntei, por que?[...]- porque eu
tava, passei uma questão no quadro e aí a sala toda teve dificuldade, todo
mundo; [...] Aí a aluna disse assim: - É não pró, se a senhora usar daquela
outra forma usando aquela fórmula num instante a senhora chega ao
resultado [...] Aí na outra semana eu estive aqui, aí chamei a menina lá na
coordenação para bater um papo, [...] E nós conversamos, aí eu fiz diversas
perguntas [...]. Aí pronto, depois eu pude ver que a menina não tinha
nenhuma alta habilidade, tá entendendo? -Não eu realmente me enganei ela
não tem nada de alta habilidade, não tem nada [...]! - Eu não notei não, eu
acho que ela é uma criança normal igual às outras [...]-É, eu errei na minha
avaliação ela é normal mesmo. Então o professor achou que a menina tinha
altas habilidades porque ela conseguiu achar uma solução para uma questão
de matemática aí ela foi já taxada com altas habilidades (Suzana,
coordenadora da Escola Dois; entrevista).

Percebemos que a professora Suzana, em concordância com a professora de
matemática do 9º ano, expressou um preconceito sobre altas habilidades/superdotação e
também sobre normalidade/anormalidade desses alunos. As professoras atribuem, de forma
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velada, essa condição a determinados comportamentos. Consideramos também que a maneira
como as professoras expressaram seus conceitos e avaliações sobre o que seria ou não uma
aluna com altas habilidades/superdotação pode interferir de forma muito significativa para
reforçar as dificuldades, já descritas nesta pesquisa, apresentadas pelo professor em perceber,
em sua sala de aula, um aluno com habilidades acima da média.
Em outra parte da entrevista, Suzana observa que o professor encontra dificuldades no
próprio sistema de ensino, para identificar nos alunos as características de altas
habilidades/superdotação:

[...] Então nós temos aqui alunos que eles se destacam, tem habilidades, e
infelizmente o corpo docente não percebe trabalhando com esse aluno, por
que, Talvez a própria estrutura que o sistema faz, daquela carga horária
engessada, aquela aula seguindo aquele conteúdo rígido não permite. [...]
(Suzana, coordenadora da Escola Dois; entrevista).

Nesse trecho do depoimento, vemos que, além da condição de “invisibilidade” do
aluno com características de altas habilidades/superdotação, em sala de aula, Suzana faz uma
referência ao sistema de ensino, definindo-o como engessado com ausência de condições
minimamente necessárias para a identificação e o estímulo, por parte dos professores, às
habilidades acima da média dos seus alunos.
Conforme observamos, Suzana aponta as dificuldades que o professor da escola Dois
encontra no próprio sistema de ensino, caracterizando-o como “engessado”, ou seja, um
sistema que não consegue flexibilizar seu planejamento curricular, inviabilizando com isso
que o professor possa identificar o aluno com altas habilidades/superdotação. E demonstra
concordar com a professora de matemática do 9º ano, quando esta descarta qualquer
possibilidade de identificação, na aluna mencionada, de características de altas
habilidades/superdotação.
Percebemos que a atitude de Suzana pode contribuir para dificultar a possibilidade de
uma observação mais criteriosa das características sinalizadas por essa aluna, e ainda reforçar
o desenvolvimento de diversos mitos criados a respeito desses alunos, dentre eles o de que o
aluno com altas habilidades/superdotação é aquele que apresenta um excelente desempenho
acadêmico em todas as disciplinas curriculares. Conforme podemos constatar na fala da
professora Suzana, em outra parte da entrevista:

[...] nós já tivemos aqui três bons alunos em matemática, [...] do ensino
fundamental I[...] os três foram medalhistas da olimpíada e por coincidência
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os três foram alunos dessa professora [...] o professor quando ele vê que o
aluno é bom, na área dele, ele já denomina como aluno de altas habilidades,
[...] e dentro de altas habilidades a gente sabe que não é somente em uma em
um foco só, por exemplo, em matemática. Porque se ele tiver altas
habilidades em matemática, ele vai ter em física, em química, em biologia. E
muitos desses, principalmente 2 outros alunos, eles tinham uma habilidade
em matemática, mas em outras disciplinas eles já não tinham (Suzana,
coordenadora da Escola Dois; entrevista).

Sobre os diversos mitos criados a respeito do aluno com altas habilidades, Alencar
(2007) faz um alerta sobre os perigos desses costumes para a identificação e estimulação
desses alunos. Um dos mitos citados pela autora está presente na discussão, já que muitos
mitos e falsos conceitos envolvendo crianças mais capazes e talentosas já foram desafiados,
desacreditados e abolidos, tais como:

Outra ideia também disseminada é a de que o aluno com altas
habilidades/superdotação apresentará necessariamente um excelente
rendimento na escola, destacando-se como o melhor da classe. Isto, entretanto, nem sempre acontece. Muitas vezes, observa- se uma discrepância
entre o potencial (aquilo que a pessoa é capaz de realizar e aprender) e o
desempenho real (aquilo que o indivíduo demonstra conhecer). Muitos são
os fatores aos quais se pode atribuir este desempenho inferior. Tanto uma
atitude negativa com relação à escola, como as características do currículo e
métodos utilizados, além de baixas expectativas por parte do professor [...]
(ALENCAR, 2007, p. 17).

Desse modo, percebemos que, ao descartar a possibilidade da presença de
características de altas habilidades na aluna indicada pela professora de matemática, a
professora Suzana pode estar contribuindo para perpetuar um dos problemas que os alunos
com altas habilidades/superdotação enfrentam, citados por Alencar (2007): a falta de
incentivo por parte da escola, que apresenta um currículo não apropriado às capacidades
desses alunos, além da baixa expectativa expressada pelo professor, causando-lhes desânimo e
desestímulo.
Em outro momento da entrevista, a professora Suzana fala sobre projetos que são
lançados pelo sistema de ensino brasileiro, propostos para serem desenvolvidos nas escolas de
ensino básico de todos os estados e que, em sua opinião, poderiam contribuir, de algum modo,
para a identificação das altas habilidades, mas percebe que os referidos projetos pouco têm
contribuído para este trabalho:

[...] Nós temos agora o ensino médio inovador, que é outra... outro projeto
estruturante inovador, que eu não estou vendo inovação nenhuma na
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realidade. Mas que teria uma tendência a trabalhar [...] Atividades de campo,
que na realidade o próprio sistema talvez engesse, que o professor tenha que
só fazer aquilo que está dentro do... talvez do que o... o próprio sistema
queira, pra colocar como resultado final no seu... na sua programação pra o
MEC [...] eu tô até hoje procurando o que é inovador??? Dentro da
educação, [...] Não tem nada de inovador! Então talvez o inovador fosse
procurar maiores habilidades artísticas culturais, literárias do aluno e isso eu
não vejo nada. [...]. Talvez se o espaço escolar onde o menino convive como
no ensino inovador, onde praticamente ele convive 8 horas dentro de uma
escola, né? E não trabalha nada que dê ao professor a percepção de que
aquele aluno ele pode ser destacado em tal área. Aí eu acredito que as altas
habilidades pudessem vir a fluir melhor (Suzana, coordenadora da Escola
Dois; entrevista).

Suzana fala das dificuldades de efetivação desses projetos na prática cotidiana da
escola em que atua e que algumas ações representativas das políticas públicas nacionais,
idealizadas pelo sistema nacional de ensino, poderiam lançar as bases para se implementar o
processo de identificação e estimulação das altas habilidades/superdotação, nos alunos da
escola em que atua. Entretanto, observa que essas propostas não atingem os objetivos que se
propõem, ou seja, terminam, no decurso de sua aplicabilidade, deixando lacunas naquilo que
inicialmente se propôs.
Para finalizarmos a entrevista, perguntamos a professora Suzana e a professora
Gertrudes o que consideravam como maior desafio, na prática pedagógica do professor da
Escola Dois, para a identificação das altas habilidades/superdotação. As professoras, então,
apontaram a falta de formação do professor como principal fator de dificuldade para que o
professor possa realizar essa identificação:

[...] Olha dentro da minha convivência com os professores, né? Eu não
identifico que os professores tenham essa maturidade para identificar altas
habilidades em um aluno em sala de aula. Eu acho que faltou talvez no
ensino acadêmico, na própria psicologia que o professor dá da educação, um
tema chamado altas habilidades. Na nossa escola nós estamos trabalhando
com a inclusão, que é outra mentira pedagógica no meu ponto de vista,
porque você traz um menino com uma deficiência, [...] e joga ele dentro, na
sala de aula, e não prepara o elemento principal que é o professor, pra
trabalhar com ele [...] Nós temos aqui à noite um aluno que ele tem
autismo[...] alguns professores receberam também e não tinham a
consciência, [...]é autista e ele tem altas habilidades, segundo o pai, em
informática, [...] É porque aqui, pela minha visão, nós temos poucos alunos
com altas habilidades, que a gente tenha consciência, né, e também acredito
que o corpo docente não tem esse... talvez essa visão de saber se um aluno
tem uma alta habilidade, talvez por falta de conhecimento mesmo e de
aprofundamento (Suzana, coordenadora da Escola Dois; entrevista).
[...] A habilidade, aquele menino tem uma habilidade no desenho, na física,
mas essas altas habilidades, que é uma coisa além da habilidade, eu acho
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que ele (o professor) não sabe... O professor identifica muito mais as
dificuldades na aprendizagem de um aluno do que as altas habilidades
(Gertrudes, professora da Escola Dois; entrevista).

Assim, percebemos que as entrevistas de Suzana e Gertrudes apontaram, a partir de
suas experiências profissionais, aspectos importantes que contribuem para ressaltar as
dificuldades que o professor encontra na sala de aula, tanto para identificar o aluno com altas
habilidades/superdotação, como para mediar e agilizar o processo de inclusão destes alunos
nas escolas públicas. Apontam também os limites do sistema de educação proposto e
executado pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia, fazendo uma crítica severa às
disparidades entre os limites físicos materiais e humanos da escola em que atuam, a fim de
efetivar os projetos propostos para a inclusão dos alunos com necessidades especiais. Além
dessas considerações, a professora Suzana identificou na escola a presença de um aluno
portador de dupla excepcionalidade, apresentando concomitantemente autismo e altas
habilidades.
Nesse diálogo, Gertrudes observa que o professor pode identificar mais facilmente um
aluno com dificuldades de aprendizagem que com altas habilidades. O que está relacionado ao
conceito de altas habilidades/superdotação encontrado na literatura da área, apontando a
existência de uma disparidade das ações no âmbito das políticas públicas para altas
habilidades/superdotação. Isso se confirma na constatação de maior volume de ações políticas
destinadas a alunos com dificuldades de aprendizagem, em detrimento dos que apresentam
características de altas habilidade/superdotação.
Refletimos que os aspectos mencionados acima, aliados à incipiência de políticas
públicas destinadas à formação dos professores para o atendimento em educação especial e
particularmente educação especial para altas habilidades/superdotação, representam sérias
dificuldades para os professores, pois, quando encontram situações incomuns, como
diferenças significativas no ritmo e na produção intelectual dos alunos, no cotidiano da escola,
na maioria das vezes, expressam não saber lidar com tais diferenças.
Nesse sentido, estabelecemos uma relação da pesquisa que estamos realizando com a
experiência que vivenciamos como educadores na área de altas habilidades, e refletimos: ao
visitarmos escolas públicas de diversas localidades da cidade de Salvador para o planejamento
de formação dos professores na área de altas habilidades, não raro, ouvíamos os professores
assegurarem que ali, naqueles espaços públicos educacionais, dificilmente teriam alunos com
inteligência acima da média. Essa afirmação seguia-se de outra, não menos categórica, de que
não teríamos dificuldade para encontrar, naquela escola, alunos com baixo rendimento, mas
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com altas habilidades dificilmente encontraríamos. O relato desses professores mostra que
consideram a realidade de uma escola pública como um ambiente onde muito dificilmente se
pode identificar as altas habilidades em seus alunos.
Percebíamos nas falas dos professores, em reuniões de atividades complementares,
planejamento e conselho de classe, que alguns de seus alunos apresentavam,
concomitantemente: um ritmo de aprendizagem mais rápido do que seus pares, sérias
dificuldades de ajustamento social nas relações estabelecidas com os colegas e professores,
nos contextos educativos em que estavam inseridos. Essa observação profissional é que nos
motivou a pesquisar as ligações entre as prováveis visões preconcebidas, os valores do
professor a respeito do aluno com altas habilidades/superdotação e as dificuldades em
identificar e atender as necessidades educacionais especiais apresentadas por estes alunos.
Voltando às observações das Escolas, percebemos que, mesmo com os desafios já
descritos no contexto das duas escolas, alguns professores, como a professora Rosália, da
Escola Um, e o professor Cristiano, da Escola Dois, demonstram que encontram “espaço” e
buscam motivação para perceberem diferenças de ritmo, estilo de aprendizagem e estimular
estas diferenças percebidas em seus alunos.
Continuaremos nossa trajetória investigativa, conhecendo mais amplamente as práticas
docentes de três sujeitos desta pesquisa. Utilizamos a técnica da história oral temática para
acompanhar a trajetória docente desses profissionais, por entendermos que o percurso
empreendido por esses professores merece maior visibilidade, pelos contributivos aportes que
suas histórias podem agregar ao estudo diagnóstico que estamos empreendendo.
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4 EXPERIÊNCIAS DOCENTES E OS DESAFIOS PARA IDENTIFICAR ALUNOS
COM ALTAS HABILIDADES /SUPERDOTAÇÃO EM DUAS ESCOLAS PÚBLICAS
DE SALVADOR

A discussão tratada no capítulo anterior sobre a pesquisa que realizamos ao longo do
trabalho de campo com os professores das escolas Um e Dois, permitiu-nos observar uma
riqueza muito grande na experiência destes profissionais e, de maneira mais expressiva, de
três professores, que apresentaram diferentes abordagens e experiências em suas trajetórias
docentes. Assim, resolvemos utilizar uma abordagem metodológica da história oral temática
com o intuito de auscultar vozes, queixas, críticas e sugestões destes profissionais que estão
diretamente envolvidos com o processo de reconhecimento de estudantes portadores de altas
habilidades/superdotação em suas práticas pedagógicas de sala de aula. As experiências dos
referidos professores apresentaram elementos bastante significativos para o estudo que
estamos realizando e por essa razão justificaram o enfoque dado nesta etapa da pesquisa.
Além disso, devido ao curto espaço de tempo que dispomos para concluir esta etapa da
pesquisa, avaliamos que esta abordagem metodológica permite, a partir de formulação de
perguntas semiestruturadas e abertas, produzir documentos compartilhados com os sujeitos,
cujas experiências, percepções e sentimentos estão diretamente envolvidos no cotidiano
escolar, que se ajustariam melhor as percepções necessárias ao processo de identificação de
alunos com as referidas habilidades; trabalho que pretendemos empreender.
De acordo com Meihy e Ribeiro (2011), na história oral temática, a objetividade é
mais direcionada, embora seja impraticável pensar em objetividade absoluta, quando se trata
de expressões de falas espontâneas. Para os autores, a história oral temática propõe-se a
identificar o ponto de vista de quem vivenciou um fato, por seu caráter específico, ela destaca
particularidades da história pessoal e profissional do narrador que interessa por revelar
evidências ditas e silenciadas, detalhes úteis ao conhecimento das questões principais. Ainda
de acordo com esses autores, na história oral temática, os questionários e roteiros são
instrumentos essenciais para a obtenção dos aspectos procurados.
Para a realização deste trabalho, utilizamos o questionário dedutivo, que segundo
Meihy e Ribeiro (2011), é indicado quando existem situações em que compete maior
ambientação do problema apresentado para análise. Assim, afirmam os autores, o questionário
dedutivo deve ampliar os horizontes que compõem os acontecimentos, com a utilização de
perguntas que possibilitem uma expansão do contexto para uma objetividade analítica ainda
maior. Dessa maneira, propomos um questionário dedutivo composto por quinze questões que
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emergiram das observações realizadas em sala de aula, tratadas amplamente no capítulo
anterior.
Avaliamos que as referidas questões afloraram em momentos singulares em que
estávamos acompanhando a rotina dos professores em suas atividades docentes nas salas de
aula, quando, por diversas vezes e em diferentes momentos, percebíamos a presença de
elementos relacionados à nossa pesquisa a respeito do processo de identificação das altas
habilidades/superdotação nas práticas docentes dos professores de duas escolas públicas de
Salvador.
Desse modo, intencionando auscultar as experiências docentes desses sujeitos e
procurando dar visibilidade às trajetórias profissional e acadêmica desses profissionais,
iniciamos o trabalho de preparação para as entrevistas com conversas, agendadas
previamente, com os três professores que participaram desses colóquios. Esse momento foi
muito importante porque tivemos a oportunidade de agendar o dia e horário em que
poderíamos realizar essa atividade, firmar um acordo das condições em que poderíamos
realizar o trabalho e apresentar o Termo de Livre Consentimento – TLC (APÊNDICE C). O
termo foi aceito e assinado pelos professores com a condição de que suas identidades fossem
omitidas. É importante mencionar os três professores participantes deste estudo, duas foram
professoras da Escola Um que atuam, uma como coordenadora pedagógica das séries iniciais
do ensino fundamental I, e a outra como professora do primeiro ano do ensino fundamental I;
e um professor da Escola Dois, que atua como professor do sexto ano do fundamental II e
com o primeiro ano do ensino médio.
As entrevistas foram realizadas nas datas agendadas e em espaços diferenciados nas
escolas pesquisadas. As entrevistas da Escola Um foram realizadas numa sala de recursos
multifuncionais, que se encontra desativada, e a outra no salão do refeitório, num dia e horário
de reuniões com os pais dos alunos, quando a professora entrevistada já havia concluído suas
atividades com as famílias. A terceira entrevista, realizada na Escola Dois, ocorreu numa sala
de aula, num horário em que os alunos já haviam saído, após a conclusão de suas atividades.
Os depoimentos foram gravados em equipamento de áudio, com o consentimento prévio dos
entrevistados, e transcorreram de maneira muito produtiva. Nesses momentos tivemos a
oportunidade singular de exercitar a nossa escuta e percebermos a importância dessa
experiência para o estudo que estamos desenvolvendo e para o exercício da pesquisa.
Observamos que os professores falaram sobre as questões propostas, a partir das
experiências adquiridas nas funções que exercem, e que delas construíram suas memórias e
naturalmente expressaram suas respostas. Percebemos também que, em algumas questões
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propostas, as emoções de uma das professoras da Escola Um afloraram de forma bastante
acentuada. Sentimos que os elementos abordados movimentaram conteúdos latentes de suas
emoções e foram evidenciados de maneira tão intensa, que a entrevistada caracterizou esse
momento como uma oportunidade de reflexão e de um repensar de sua prática docente. Em
vista disso, Brito (2009) sugere que:

Para além da forma grafada, interessa, particularmente, penetrar nas formas
de construção do texto para perceber em quais contextos foram utilizadas
determinadas palavras e que significados foram construídos [...] (BRITO,
2009, p. 90).

Por esse motivo, é importante falarmos dos momentos em que fizemos as transcrições
das entrevistas tendo repetidas vezes que retomar os depoimentos dos entrevistados. Sentimos
como esse trabalho extremamente minucioso e exaustivo pôde trazer inúmeros aportes às
nossas experiências acadêmicas e profissionais, à medida que depuramos a nossa escuta,
pudemos inteirar-nos das subjetividades de cada professor, dos elementos que em alguns
momentos dialogavam e em outros se opunham. Reconhecemos como as falas desses
professores repletas de experiências, algumas vezes bem sucedidas, outras sofridas, habitaram
vivamente as nossas lembranças, mesmo depois do trabalho concluído.
Assim, pretendendo auscultar experiências, valores, concepções e atitudes dos
professores no processo de identificação dos alunos com altas habilidades/superdotação,
propomos um roteiro com questões que, antes de tudo, possibilitassem sondar que conceitos
esses sujeitos anunciavam, quando se expressavam acerca de altas habilidades/superdotação.
Interessou-nos também conhecer as impressões e, em especial, as condutas/rotinas
apresentadas por esses professores, respondendo, naturalmente, aos elementos contextuais que
compõem os seus ambientes laborais, ante a possibilidade de aparecerem situações que
sinalizassem traços de altas habilidades/superdotação em seus alunos.
Para organizarmos nossa discussão e situarmos cada um dos sujeitos no nosso roteiro,
utilizamos os codinomes, já mencionados no capítulo anterior, Eulália e Soraia, referindo-nos
às duas professoras da Escola Um, e Cristiano, para mencionarmos o professor da Escola
Dois. Utilizamos a letra P como inicial de pesquisadora, referindo-nos à nossa fala, e também
decidimos discutir cada questão alinhada às escolas e às respectivas opiniões de seus
entrevistados. Desse modo, passemos a palavra aos docentes.
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1) P - Vamos começar a entrevista pedindo que o (a) senhor (a) nos fale sobre sua
experiência acadêmica e profissional.

Eulália - [...] Bom, no sentido acadêmico então eu... sou graduada em
pedagogia me especializei em consultoria educacional e em psicopedagogia
... cursei o mestrado, concluí o mestrado em educação na área de políticas
educacionais em São Paulo.[...] já atuo na rede pública há 24 anos.
Inicialmente, como professora dos anos iniciais, dois anos [...] dei segmento
como coordenadora pedagógica e até hoje atuo como coordenadora
pedagógica [...] e também leciono em, no ensino superior em disciplinas
voltadas para minha área de formação é... Dentre elas psicologia educacional
[...] Com relação à trajetória profissional, [...] No âmbito da escola pública
eu tenho sempre me dedicado aos anos iniciais (Eulália, coordenadora da
Escola Um; entrevista).
Soraia - [...] Bem eu me formei inicialmente em magistério e já tenho uma
trajetória na alfabetização de alguns anos. Há algum tempo terminei o curso
de pedagogia [...] e com respeito a curso de capacitação já fiz o próletramento, mas atualmente eu tô fazendo o curso do PACTO- Programa de
Alfabetização na Idade Certa15 [...](Soraia, professora da Escola Um;
entrevista).
Cristiano - Eu comecei como professor não licenciado [...] fiz o concurso
aqui no estado e comecei a ensinar, na realidade tudo voltado para a
matemática. [...] aí eu fiz um curso de licenciatura em matemática [...] E
depois eu fiz um curso de pós-graduação na UNEB, voltado para a
matemática [...] Em nível de especialização. [...] sou economista licenciado
em matemática [...] E tenho também um curso de pós-graduação em
economia (Cristiano, professor da Escola Dois; entrevista).

Os depoimentos apresentados acima demonstram que as experiências acadêmicas e
profissionais de cada um dos sujeitos desta pesquisa são bastante diversificadas, indo desde a
formação em políticas educacionais e psicopedagogia da professora Eulália, passando pela
formação em alfabetização da professora Soraia, até a formação em economia e matemática
do professor Cristiano. Essa diversidade foi bastante relevante para o nosso estudo, visto que,
ao nos aproximarmos desses sujeitos e conhecermos suas experiências construídas sob
diferentes perspectivas, pudemos perceber que elementos estabelecem uma relação de diálogo
ou
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do
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15

A entrevistada refere-se ao Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, programa criado pelos governos
federal, do Distrito Federal, dos estados e municípios para garantir que todas as crianças possam estar
alfabetizadas até a idade de oito anos, quando estarão concluindo o 3º ano do ensino fundamental. Disponível
em: <http://pacto.mec.gov.br/index.php>.
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2) P- Como o (a) senhor (a) avalia as condições de trabalho, nesta escola?

Eulália - Em termos de estrutura física eu acho que ela se assemelha a
maioria das escolas públicas [...] a gente é... não dispõe de uma estrutura que
eu posso considerar adequada para lidar com as demandas que a gente
vivencia na contemporaneidade [...] além dessa estrutura física e de
materiais, a estrutura de recursos humanos que eu acho muito parca, em
termos de quantidade de profissionais e tipos de categorias profissionais que
atuam dentro da rede [...] Eu penso que hoje a escola pública necessitaria até
de um assistente social. Porque eu enquanto coordenadora, forçosamente
também acabo abarcando as demandas ligadas ao social [...] e muitas outras
demandas que a gente vê no dia a dia que acaba indiretamente abarcando
porque, [...] não tem uma outra alternativa [...] (Eulália, coordenadora da
Escola Um; entrevista).

Com o depoimento da professora Eulália, percebemos as dificuldades que sua escola
enfrenta não só com a infraestrutura e os materiais didáticos, mas principalmente com a
carência de profissionais para atuar frente às demandas da atualidade. Além disso,
verificamos que a entrevistada fala de outros problemas, em sua prática docente, como a
sobrecarga de outras atividades e funções incompatíveis com o cargo de coordenadora que ela
é compelida a desempenhar. Compreendemos que essas dissonâncias entre as atividades
próprias do cargo de coordenadora e as “outras” demandas que a entrevistada mencionou
podem dificultar que esta professora disponha das condições necessárias para contribuir
sistematicamente
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do
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altas
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Seguindo essa abordagem, consideramos a sobrecarga de funções, mencionada pela
professora Eulália, como fator impeditivo às condições favoráveis para uma observação
minuciosa de traços sinalizadores de altas habilidades/superdotação em seus alunos. Ainda
respondendo sobre as condições de trabalho, Soraia considera:

Bem, não é das melhores, também não posso classificar como sendo um
ambiente ruim para se trabalhar. [...] hoje a gente sabe que as escolas não
satisfaz todos os nossos anseios, no que se refere à questão do material. [...]
esse ano tá bem melhor. O ano passado eu tive umas dificuldades, por conta
da contenção de despesas, mas esse ano até então, pelo menos a minha turma
por serem primeiro ano, eles estão no primeiro ano de escolarização, e então
nesse aspecto é bem atendido [...] eu tenho um material que vem diretamente
da Secretaria da Educação [...] Assim a nível pedagógico, [...] a escola ela
tem atendido, o primeiro ano, [...] o fundamental I, tem a nossa
coordenadora, e ela trabalha muito perto, né, de nós [...] a nível mesmo de
aprendizagem, eu trabalho com o curso, a capacitação que é mensal [...] a
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questão pedagógica [...] direcionada aos alunos, do fazer dos alunos [...]
(Soraia, professora da Escola Um; entrevista).

Na avaliação da professora Soraia, a Escola Um apresenta dificuldades com a oferta de
materiais didáticos para a realização de suas atividades, embora reconheça que,
especificamente no nível de ensino em que atua, exista uma disponibilização maior desses
materiais. Além disso, a entrevistada relata-nos a necessidade de recorrer a cursos de
capacitação pedagógica que propiciem maior suporte para o trabalho docente que desenvolve
com os alunos do primeiro ano do ensino fundamenta I. Nesse sentido, notamos que a
professora Soraia demonstra a necessidade de maior orientação para atender às questões
relacionadas ao trabalho docente e de suporte para lidar com as demandas específicas dos seus
alunos. Essas observações nos fazem estabelecer uma relação com as diferenças de ritmo e
estratégias que esses alunos podem apresentar e como a professora Soraia lida com essas
questões.
A respeito das condições de trabalho, o Professor Cristiano da Escola Dois comenta
que,

[...] no início as condições eram boas. Mas ultimamente tá péssimo, porque
não tem piloto, 16 entendeu, [...] não tem papel ofício, e segundo divulgação
da própria direção, não tá vindo a verba, quando vem é fracionada. Então
condições... é boa, em função do próprio nível do colégio. Dá para agente...
trazendo piloto, nessa área de matemática a gente precisa muito de... piloto
e... mais algumas coisas para...auxiliar no desenvolvimento do nosso
trabalho. E hoje nós encontramos um certo problema, porque tá muito
escasso o fornecimento [...](Cristiano, professor da Escola Dois; entrevista)

O professor fala-nos da escassez de material didático que a sua escola oferece para o
desenvolvimento de seu trabalho. Desse modo, refletimos como os problemas de carências de
materiais didáticos e de recursos pedagógicos podem interferir no processo de identificação
dos alunos que apresentam altas habilidades/superdotação. E também sobre o problema com o
repasse de verbas enfrentado pela escola que interfere diretamente nas condições de trabalho,
os recursos materiais e humanos. A seguir apresentamos nossas indagações sobre os
problemas com os referidos recursos.

3) P- Que dificuldades de recursos didáticos, recursos humanos e infraestrutura o (a)
senhor (a) encontra na sala de aula para a realização de seu trabalho docente?
16

O entrevistado se refere à caneta hidrográfica para ser utilizada em lousa branca.

118

Ao responder a essa pergunta, a professora Eulália afirma:

Pelo que eu percebo acompanhando os professores, [...] a gente tem uma
necessidade de ampliar atividades, por exemplo, que precisam, reproduzidas
e a gente tem que ter um limite de cota de uso desses materiais, papel ofício,
a quantidade de tintas, [...] as salas têm tevê pen drive, mas, o governo não
fez a manutenção dessas televisões. Então a gente tem poucas funcionando
atualmente [...] eu atuei na Fundação José Carvalho, era um ensino médio,
mas de caráter semi-integral. [...] e os projetos que eu promovia no turno
oposto, os alunos estavam lá também, tinha estrutura para isso, e os
professores davam esse atendimento. [...] Porque não adianta a gente
implantar projetos dentro da escola sem estrutura. Então eu toco novamente
na questão da estrutura física e material e na estrutura de recursos humanos.
Então esses alunos a turma como um todo estava alocada em espaços
diferentes com atividades diferenciadas. Não iam para escola para ficar em
situação ociosa, né? A gente teve, pegando esse gancho, a implantação do
Projeto Mais Educação, que veio para dar esse suporte de atividades em
turno integral, mas também a estrutura não permitiu; é um projeto que
funciona, mas também com a carência desses recursos que eu acabei de
mencionar (Eulália, coordenadora da Escola Um; entrevista).

Notamos, nesse ponto da entrevista, que a professora fala da estrutura que uma escola
precisa dispor para oferecer aos alunos um projeto diferenciado. Desse modo, relacionamos
sua fala com a nossa pesquisa e ressaltamos a importância da escola preparar-se com uma
estrutura que abranja recursos didáticos, pedagógicos e, principalmente, humanos para
oferecer as condições apropriadas ao processo de identificação/atendimento aos alunos com
altas habilidades/superdotação. A professora Eulália fala de uma questão que consideramos
importantíssima

para

o

atendimento

às

necessidades

dos

alunos

com

altas

habilidades/superdotação, já tratada nesta pesquisa, que é do tempo ocioso que os alunos com
altas habilidades e superdotação poderão enfrentar, pois, como o ritmo e as estratégias de
aprendizagem desses alunos são diferenciadas dos outros, podem ocorrer essas discrepâncias
no decorrer das atividades escolares propostas pela escola. A entrevistada declara também que
atuou na Fundação José Carvalho, instituição que abrigava a Escola de Pojuca 17. Para Soraia,
outra professora da mesma escola:

[...] A questão da infraestrutura, [da] sala, ela não é ideal em alguns aspectos.
Por exemplo, divido a sala do primeiro ano com o turno da manhã com o
terceiro ano e com os alunos da noite. Então a questão dos materiais que são
colocados na parede, nem todos são conservados. A sala, ela é ampla, porém
quando chove a sala alaga. As filas precisam ser colocadas do meio da sala.
Aí fica assim aquela distancia, eu tenho que ficar cá na frente, que a gente
sabe que hoje não é o ideal essa distância de professor aluno, é necessário
17

Essa instituição foi mencionada na primeira parte desta pesquisa, p. 26.

119

que o professor esteja mais perto do aluno. Até mesmo em (sic) sentido
físico, não só em sentido emocional, mas também em (sic) sentido físico.
[...] a estrutura da sala precisa ser melhorada, né, a questão da iluminação
também, visto que os meninos são muito pequenos, e quando as lâmpadas
queimam a gente fica [...] às vezes no escuro. E assim a questão da
ventilação também não é boa. [...] Então quando chega (sic) no verão, as
crianças suam muito e o professor também, e aí ficamos acalorados (sic), as
crianças ficam mais agitadas, ficam mais nervosas, pedem mais para sair da
sala, não porque a tarefa não esteja interessante, mas porque elas precisam
tomar ar. E isso compromete o rendimento dos alunos. Então a infraestrutura
é importante pra garantir também um bom nível de aprendizagem (Soraia,
professora da Escola Um; entrevista).

Observamos que a professora Soraia fala sobre a necessidade de maior aproximação
entre professores e alunos. Contudo, revela que as carteiras escolares são dispostas em filas.
Essa arrumação revela, de algum modo, uma hierarquização das posições e papéis de
professores e alunos. Percebemos também que a entrevistada teve a preocupação de justificar
que os seus alunos pedem para sair da sala, no verão, não por um eventual desinteresse em
suas aulas, mas pelas condições precárias de infraestrutura da escola. Semelhantemente ao
depoimento do professor Cristiano da Escola Dois, analisamos como as dificuldades com a
carência de materiais didáticos pode representar um dos aspectos que colaboram com o
processo de identificação do aluno com altas habilidades/superdotação. Assim também
pensamos como os problemas de infraestrutura da Escola Um, apontados pelas professoras
Eulália e Soraia, podem influenciar negativamente para a identificação mencionada.
A respeito dos recursos humanos e infraestruturas necessários à realização de seu
trabalho docente, o professor Cristiano, da Escola Dois, ampliando as observações que fez na
resposta à pergunta anterior, considera que existem:

Poucos recursos, [...], por exemplo, tem muito aquelas figuras geométricas
[...] de madeira [...] mas quebradas, às vezes não é repostas, [...] não é uma
condição favorável, mas dá para [...] a gente se virar então dá para gente tá
levando, mas não é também uma condição boa. Não é a ideal. Atendimento
[...] a infraestrutura também é razoável, não é muito boa, mas dá para a gente
fazer o nosso trabalho, [...] por aqui a gente tá vendo que as salas estão
limpas, não tem muita sujeira, [...] dá para a gente levar. Agora atendimento
de coordenação, também é razoável, porque o colégio é muito grande, mas
dá também para atender razoavelmente [...](Cristiano, professor da Escola
Dois; entrevista).

Cristiano considera precárias as condições de trabalho oferecidas pala escola que atua.
Observa que os recursos pedagógicos, que poderiam auxiliar como ferramentas didáticas na
diversificação das estratégias de ensino, em suas aulas, estão em péssimas condições. Outro
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aspecto salientado por Cristiano refere-se ao relacionamento com a coordenação da escola,
que avaliou como razoável. As insatisfações demonstradas com os recursos materiais e
humanos de sua escola podem contribuir para reduzir as possibilidades de identificação do
aluno com altas habilidades/superdotação, já que interferem diretamente na motivação do
professor e, por consequência, nas possibilidades de uma percepção mais ampliada para os
prováveis talentos de seus alunos.

4) P- Como identifica o aluno agitado que perturba em sala e que atitudes adota com
ele?
Com essa pergunta, começamos a focalizar as percepções dos professores sobre os
alunos. A professora Eulália observa que:

Com a retirada do orientador, não só a vice direção e a direção é acionada
para dar um suporte aos professores [...] a coordenação até muito mais. [...] a
agitação em si [...] é uma temática que nos aflige a todos. Não só no interior
da escola em si, mas na sociedade como um todo. [...] a gente consegue
sinalizar aquele aluno que é agitado no sentido de ficar disperso durante a
atenção a fala do professor, a realização das atividades, [...] não é que ele
não tenha competência para tal, mas ele tem um potencial de
desconcentração muito grande e de agitação e decide não permanecer na
carteira para terminar uma atividade [...] Então isso é encaminhado para a
coordenação. Primeiramente eu busco parceria com as instituições 18 [...] Não
consigo vagas para todos, eu tenho, por exemplo, aluno de situação especial
que já está tomando medicação, gardenal etc. [...] o professor não é treinado,
o contingente de alunos em sala é muito grande, para um aluno que chega,
que está nesse ambiente, que é caracterizado, à priori, como especial [...]. A
escola tenta, mas não tem estrutura para isso. A lei é linda, a lei que trata da
educação especial [...] ela é quase que perfeita, e ela diz que a escola deve
receber, deve ter um profissional especializado nessa área, que é educação
especial [...]. Ou seja, que ele tenha adquirido aquela formação em nível de
aperfeiçoamento para poder ajudar na condução dessas situações (Eulália,
coordenadora da Escola Um; entrevista).

No relato acima, observamos que a professora Eulália inicialmente faz uma relação
entre agitação, dispersão dos alunos que não conseguem permanecer muito tempo numa
atividade, e aqueles alunos que apresentam alguma dificuldade neurológica e fazem uso de
remédios para controlar crises convulsivas, embora tenha observado que o aluno mencionado
dispõe de “competência” para responder às solicitações didáticas propostas pelo professor.
Até esse momento, não observamos, na fala da professora, qualquer relação entre o aluno
agitado e disperso, com o aluno que possa, com esse comportamento de inquietação, estar

18

A entrevistada se refere à instituições que atendem à alunos com necessidades educacionais especiais.

121

reagindo a uma dinâmica ou estratégia de ensino incompatível com a suas capacidades
intelectuais.
Eulália fala também das lacunas existentes entre o que a lei determina para o
atendimento ao aluno com necessidades educacionais especiais e as provisões desse
atendimento. A entrevistada faz uma relação dos problemas encontrados, como a falta de
profissionais qualificados para esse atendimento, ressaltando o alcance das políticas públicas
que abrangem acordos com organizações internacionais, resultando em pouca ou nenhuma
produtividade, em decorrência da fragilidade dos recursos de bases estruturais para a
implementação dos projetos educacionais dessa ordem.
Desse modo, relacionamos a fala da entrevistada com as disparidades existentes entre
a

determinação

prevista

em

lei

para

o

atendimento

ao

aluno

com

altas

habilidades/superdotação e as dificuldades que os professores, sujeitos desta pesquisa, têm
apontado para a identificação desses alunos. Refletimos que as questões expressadas pela
professora entrevistada têm contribuído significativamente para que os projetos de políticas
públicas educacionais idealizadas venham a redundar em experiências mal sucedidas, em face
de todos os elementos que concorrem para aumentar o fosso entre aquilo que se idealiza e as
condições efetivas para a operacionalização desses projetos. Eulália faz ainda observações
pragmáticas:

Nós tínhamos aqui a sala multifuncional, que duas colegas nossas foram
capacitadas pela SEC19, para atuarem nesta função e esta sala está
desativada, [...] a sala lá ociosa com materiais, equipada, chegaram
equipamentos para isto e não tem mais atendimento (Eulália, coordenadora
da Escola Um; entrevista).

Em vista desta informação, perguntamos à professora Eulália por que a Sala de
Recursos Multifuncionais, na Escola Um, encontra-se desativada, já que dispõe dos recursos
materiais e humanos necessários ao seu funcionamento. A entrevistada esclareceu que isso
acontece por uma ordem da Secretaria da Educação ou, mais especificamente, de acordo com
suas palavras:

[...] E aí a gente, quer dizer a lei não é respeitada e a gente é obrigada a
aceitar essas crianças eu chamo hoje de inclusão que exclui, excludente.
Porque não se pode incluir sem estrutura, sem aparato em termos de recursos
humanos. Então eu vejo que as crianças são jogadas de uma forma perversa
19

A entrevistada se refere à Secretaria da Educação do estado da Bahia.
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nas escolas públicas. [...] Eu fico assim estarrecida quando especialistas da
área, pessoas que ocupam o cargo elevado no patamar político, abordam a
questão de que hoje não se permite mais, não aceitar na escola uma criança
especial. Agora tem que se pensar primeiro em qual escola, em qual
estrutura, a particular está preparada, está cumprindo a lei? A pública não
está. Se a pública não está então ela tinha que se preparar primeiro para
receber. Porque da maneira que está aí, recebendo da maneira que eu
considero como perversa, eu acho que só tem prejudicado esses alunos
(Eulália, coordenadora da Escola Um; entrevista).

As declarações da professora Eulália revelam suas insatisfações em relação ao
descumprimento da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ou seja, a disparidade
entre o que esta Lei determina para o processo de inclusão escolar do aluno com necessidades
educacionais especiais e as dificuldades vividas, em sua prática docente, com a falta de
políticas públicas que possam garantir uma estrutura necessária à provisão deste atendimento.
Avaliamos que a estrutura mencionada requer necessária e inicialmente uma política de
formação dos professores, fundamental para que se promovam as condições básicas,
elementares ao desenvolvimento de uma educação diferenciada. Uma vez que este tipo de
educação busca afirmar-se como especial, demanda profissionais especializados que
consigam atender às demandas de tal especialidade. À vista disso, percebemos as angústias
expressadas pela professora Eulália, quando afirma que os professores são “obrigados” a
receber os alunos, público alvo da educação especial, para desenvolverem um trabalho
docente especializado sem terem recebido, na maioria das vezes, a formação especializada
compatível às necessidades desses alunos.
Assim, a professora refere-se à forma como esses alunos especiais são atendidos em
sua escola, e em outras escolas públicas, são “jogados” de forma perversa nestas escolas como
uma imposição de um sistema público que cria dispositivos legais proponentes ao direito à
educação especializada para essas crianças, mas não assegura o provimento condizente à
efetivação satisfatória desses direitos. A esse respeito, Silva (2007) considera que:

Embora as escolas possam desenvolver inúmeras ações em prol da inclusão,
também é verdade que elas enfrentam inúmeros limites que só poderão ser
superados com mudanças sistemáticas nas políticas nacionais, com ênfase
para aquelas diretamente relacionadas à educação (SILVA, 2007, p. 114).

Dessa maneira, Silva (2007) aponta que há necessidade de mudanças sistemáticas no
âmbito das políticas públicas nacionais, na área da educação, para uma ação mais efetiva e
qualitativa do processo de inclusão escolar. Seguindo esse raciocínio, analisamos que existem
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dificuldades ainda maiores para o atendimento sistemático das necessidades do aluno com
altas habilidades/superdotação, quando se trata de educação especial e inclusiva para esses
educandos. Sobre a situação mencionada, Alencar (2007) observa que existe uma cultura em
educação especial que prioriza o atendimento especial para alunos com distúrbios de conduta
e deficiência, em detrimento dos alunos com altas habilidades/superdotação.
Por conseguinte, quando se trata de políticas públicas para a educação especial e
inclusiva, analisamos que existe a necessidade de uma dupla inclusão dos alunos com altas
habilidades/superdotação. Por um lado, percebemos a necessidade primeiramente de se incluir
essa especificidade como inerente ao atendimento educacional especializado, porque sentimos
certo estranhamento, quando as altas habilidades/superdotação são tratadas como uma das
modalidades que integram o atendimento em educação especial. Por outro, percebemos a
necessidade de se promover a inclusão escolar dos referidos alunos, com ações que
promovam o desenvolvimento de suas capacidades, permitindo-lhes a plena convivência.
Importa lembrarmos as declarações de Landau (2002) sobre as necessidades do aluno
superdotado no que diz respeito a segurança, atenção, pertencimento, reconhecimento e
conhecimento que precisam ser atendidas sob pena de impossibilitar a auto realização das
capacidades desses alunos. A autora afirma que as capacidades potenciais que não tiverem a
oportunidade de se realizar podem transformar-se em problemas ou em doenças.
Após essas considerações, voltamos à pergunta, como Soraia identifica o aluno
agitado que perturba em sala e que atitudes adota com ele. A professora sugere que,

[ ]- como é que eu identifico, né, por exemplo, não sou psicopedagoga é
bom que isso fique bem claro (ênfase). [...] Nós não temos é... assim o
respaldo acadêmico pode-se dizer assim, não temos curso de psicopedagogia
pra é... no caso diagnosticar um aluno que tenha alguma deficiência, assim
ou a questão do déficit de atenção ou o menino que possui algum distúrbio,
mas assim a gente percebe que o aluno ele não está se adaptando a sala,
quando ele, por exemplo, ele levanta muito, ou quando ele é... é proposta
uma atividade, mesmo lúdica, e ele não se envolve, né então às vezes não é
questão que o menino perturbe na sala, porque não é só o menino que
perturba que incomoda, o menino que fica apático no canto e não participa,
esse aluno também incomoda o professor (Soraia, professora da Escola Um;
entrevista).

A resposta da professora Soraia suscita que é necessário prestar atenção em sua
própria avaliação para analisar como identifica o aluno agitado. A primeira impressão é que a
professora associa o aluno que apresenta um comportamento agitado com o portador de déficit
de atenção, de deficiência ou distúrbio. Também identificamos que a professora aponta a falta
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de cursos para oferecer uma formação específica para o atendimento ao aluno que apresenta
necessidades de um atendimento especializado. Seguindo essa linha de raciocínio, recorremos
aos estudos de Freitas (2005) que salienta:

Conhecer, portanto, as características individuais dos alunos superdotados/
talentosos/com altas habilidades e as diferentes formas de manifestação de
suas singularidades é condição para que se estabeleça o vínculo necessário
entre o ensino e a aprendizagem. Evidentemente não é tarefa do professor
estabelecer diagnósticos. Espera-se dele, sim, uma postura de observação
que lhe permita identificar as preferências e facilidades de cada um, assim
como suas limitações (FREITAS, 2005, p. 162).

Das sugestões propostas por Freitas (2005) para conhecer e identificar os alunos com
necessidades educativas especiais, depreendemos que não compete ao professor da sala de
aula regular diagnosticar um aluno com características de altas habilidades/superdotação, mas
deve estar atento a atitudes e desenvolturas, para perceber tanto as possibilidades, quanto as
dificuldades que o aluno manifesta em sala. Outra questão na fala da professora Soraia que
chama a atenção é a atitude de apatia que o aluno também apresenta e que pode causar
incômodo no desenvolvimento de seu trabalho. Sobre isso, pensamos na possibilidade desse
comportamento apático ou agitado do aluno indicar diferentes situações, dentre elas, a
possibilidade de uma reação a um conteúdo ou metodologia incompatível com suas
necessidades. Essas situações podem indicar, dentre outras, a presença de um potencial
intelectual diferenciado que ainda não foi identificado e estimulado. A professora Soraia
continua relatando:

[...] E às vezes uma criança que é muito inquieta, não é que ela não saiba
produzir, as inquietações têm outros vieses, tem a família, tem a
comunidade, tem talvez até a falta de alimentação em casa que são coisas
quando o aluno tá (sic) assim a gente procura saber.
E assim, como lidar com essas questões, né. Por exemplo, pra o menino que
ele não se entrosa com os outros, nos momentos das tarefas, o professor
precisa tá chegando perto dele, [...] eu chego perto, eu pergunto algumas
coisas, tento colocar ele como um aluno que eu sei que ele trabalha em sala
como o aluno que produz um pouco mais, pra ver se com essa interferência,
essa associação, ele possa trabalhar mais [...] no caso do menino apático,
trabalhar um pouco mais. E no caso do menino que é mais danado, não
querendo diagnosticar nenhum, eu tô frisando isso, eu coloco na minha
frente, marco perto de mim e procuro dar ele outras tarefas, por exemplo,
embora eu não tenha essa nomenclatura de ajudante do dia, mas, por
exemplo, - pegue os nomes ali vá, pegue uma coisa ali no armário da pró, vá
apague ali aquela questão no quadro- então assim tudo isso pra que ele tenha
o que fazer, porque muitas vezes, como eu não sou psicopedagoga, então eu
não posso detectar o nível de inquietação que ele tem. Porém a gente precisa
arranjar mecanismo, pra lidar com essa situação, pra que a criança também
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produza. [...] Então, o menino precisa trabalhar, o menino precisa
produzir, e é nesses momentos que ele está chamando aqui que você tá... é
numa conversa ou incentivando, estimulando que você vai tá descobrindo o
nível da criança (Soraia, professora da Escola Um; entrevista)

Nessa declaração, identificamos uma preocupação da entrevistada com as condições
sociais desfavorecidas e a falta de alimentação apropriada que os alunos enfrentam, como um
fator que pode contribuir para a inquietação e a dificuldade de produção satisfatória desses
alunos. Depreendemos também que Soraia denomina o aluno agitado de danado, indicando
que esse comportamento traduz certa dificuldade que ela encontra para manter a sala sob o
seu controle. Essa situação evidencia-se nos momentos em que a professora relata que procura
manter o aluno sentado perto dela, utilizando o termo marcar. Consideramos que o termo
mencionado traduz essa busca de controle sob o aluno.
Outro aspecto que chama a atenção, nesta parte do depoimento da professora Soraia,
refere-se ao momento em que procura uma maneira de manter o aluno ocupado, com
atividades, que o fizesse produzir mais. Para isso solicita que o aluno realize atividades,
tarefas e afazeres de auxílio à manutenção da ordem da sala, em detrimento de atividades
produtivas criativas, do ponto de vista intelectual, que pudessem propiciar o desenvolvimento
das capacidades cognitivas e a criatividade desse aluno.
Sobre como identifica o aluno agitado que perturba em sala de aula, o professor
Cristiano, da Escola Dois, analisa:
[...] Na minha sala quando o aluno está muito agitado eu chamo ele a
atenção, né primeiro. Na terceira eu já pego ele e desloco. Muitas vezes ele
tá no meio de muitos colegas ali que não querem nada, aí eu pego ele e boto
para ficar junto de mim, na frente, aí eu já dou uma aliviada. E tem casos que
aí a gente tem que chamar o pessoal que coordena as salas para trazer para
cá, porque às vezes é caso de... Nós temos aqui alunos [...] diferentes. Eles
trazem aqui para a coordenação. A coordenação já manda para uma sala que
tem aqui especial, para conversar com eles. Porque às vezes é um caso de
um problema mental... é um problema... Como eu tenho hoje lá, nós temos
alunos que sempre tá... ele fica agitado e não consegue... e ele atrapalha
quem quer alguma coisa. Esse é um dos grandes problemas, hoje, que nós
enfrentamos em sala de aula. Aqueles alunos agitados ...[...] que não fica
quieto, ele fica... joga a bolinha e tal e chama, grita e você está sempre
chamando a atenção, ele não consegue manter aquele nível, entendeu, com
muito trabalho a gente consegue botar os alunos sentados, tranquilos,
entendeu fazendo esse rodízio, tira do fundo e bota na frente [...] aí a gente
consegue dar um padrão. E aqueles que saem fora do padrão, ele é
encaminhado à coordenação para chamar os pais, para [...] para uma
orientação melhor[...](Cristiano, professor da Escola Dois; entrevista).
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Analisamos que o professor Cristiano relaciona o comportamento do aluno agitado ao
aluno que é diferente, associando essa diferença ao aluno que apresenta problemas mentais.
Sentimos que, ao apontar os alunos diferentes, o professor mostrou certa cautela em
mencionar alunos com necessidades especiais. Além desse aparente desconforto, notamos que
o professor citou a palavra padrão, revelando a presença de um modelo de comportamento
padronizado,

concebido

por

ele,

como

importante

em

sua

prática

docente.

Consequentemente, questionamos em que medida essa padronização expressada no discurso
do

professor

Cristiano

pode
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habilidades/superdotação, por entender que cada indivíduo apresenta uma maneira particular
de responder aos estímulos de seu contexto de vida. Acreditamos que, ao estabelecer um
padrão de comportamento para todos, a escola pode impossibilitar a expressão de diferentes
estratégias, ritmos e estilos de aprendizagem e inteligência de seus alunos.
Além disso, percebemos que Cristiano procurou alternativas para tentar solucionar
uma situação considerada atípica, como a de um aluno que destoa, que se distancia do referido
padrão de comportamento esperado por ele. A alternativa encontrada pelo professor foi a de
trazer o aluno para perto de sua mesa, em uma tentativa de mantê-lo sob sua vigilância.
Contudo, questionamos quais seriam as razões para a “agitação” demonstrada pelo aluno. O
comportamento inquieto pode sinalizar diversas situações. Uma delas pode ser a necessidade
de chamar a atenção do professor para si, para sua maneira diferenciada de pensar e de
aprender. Sendo assim, a atitude do professor colocando o aluno próximo a ele, por um lado
poderia não ser a melhor alternativa, por outro, poderia propiciar uma proximidade maior
entre professor e aluno, permitindo ao professor uma percepção maior dessas prováveis
diferenças.

5) P- O (a) senhor (a) observa alguma diferença no ritmo de aprendizagem em alguns
alunos?
De acordo com a professora Eulália da Escola Um:

Eu posso dizer que [...] em termos quantitativos [...] a gente percebe é [...]
uma diferenciação maior no sentido daqueles alunos que apresentam é... uma
certa dificuldade para aprender...né, isso a gente observa mais, de maneira
mais acentuada. [...] A gente observa também alguns casos de alunos que
apresentam um nível de dificuldade muito mais acentuado que... já sinaliza
uma necessidade de um encaminhamento, né. Então já partindo para as
dificuldades de aprendizagem, propriamente ditas ou tidas como distúrbio
[...] o que ecoa de imediato mais forte na sala de aula para o professor é
justamente [...] o ritmo daqueles que não estão acompanhando dentro
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daquele padrão que é considerado normal [...] (Eulália, coordenadora da
Escola Um; entrevista).

Percebemos que a resposta da professora Eulália reafirma uma desconfiança, quando
se trata de observar as diferenças de produção de estratégias e aprendizagem dos alunos. O
que repercute e ganha visibilidade mais rápida para o professor são as dificuldades que alguns
alunos apresentam em acompanhar as atividades. O professor, quase sempre, direciona seu
olhar para as dificuldades e os empecilhos, deixando de lado as “facilidades” que os alunos
apresentam, assim, somos levados a pensar que os estudantes, que poderiam apresentar um
ritmo mais rápido de aprendizagem, sinalizando traços de altas habilidades/superdotação,
podem encontrar dificuldades em expressar tais atributos. Acompanhemos a continuidade do
depoimento da professora Eulália.

- Agora... pontualmente, muito raramente... a gente tem sinalizado em sala...
é... o aluno que desponta na aprendizagem, ou seja que apresenta um nível
assim de competência além daquilo que a gente considera como o esperado
dentro de um certo padrão. Então o que ecoa mais, e que nós também fomos
acostumados até pela nossa formação, é perceber aqueles que estão aquém,
né. E... porque de repente a gente pode estar de frente daquele aluno que
apresenta um nível de, um potencial muito além, né que agente considera
dentro do padrão de altas habilidades, mas a gente não foi preparado para
identificar isso, não é? E de repente alguns potenciais podem estar sendo,
acabam sendo até desvalorizados, como eu posso dizer assim, eu não posso
dizer desvalorizados... acabam não sendo tão bem explorados como
deveriam, né, esses alunos que de repente apresentam essa situação de...
altas habilidades, pela falta de preparo mesmo de identificar isso, não é [...]
Porque nesse meio todo assim para a gente classificar hoje um aluno que
possui altas habilidades ou não, é muito difícil. Porque é preciso considerar
toda essa estrutura que perpassa a rede pública, entendeu? Além da falta de
preparo é dos profissionais para identificar [...] (Eulália, coordenadora da
Escola Um; entrevista).

Nesse depoimento, a professora Eulália faz uma relação das diferenças no ritmo de
aprendizagem dos alunos, com um sinal de altas habilidades/superdotação, e evidencia a falta
de formação dos professores para perceber e identificar esses sinais em seus alunos.
Percebemos também sua preocupação com o desperdício de talentos dos alunos de sua escola,
em grande parte, em razão dos professores não disporem de formação e preparo apropriados
ao reconhecimento e ao desenvolvimento do potencial de inteligência desses alunos. Essa
preocupação é muito pertinente, pois, de acordo com os estudos já tratados nesta pesquisa,
podemos afirmar seguramente que a falta de conhecimento dos professores, a respeito dos
comportamentos sinalizadores de altas habilidades/superdotação, aliado aos problemas de
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infraestrutura e de políticas públicas condizentes com as necessidades de atendimento desses
alunos respondem, de maneira inequívoca, pelo desperdício dos talentos desses alunos.
Ao falar sobre a percepção das diferenças nos ritmos de aprendizagem dos alunos, a
professora Soraia declara:

- Ah! com certeza!!! (ênfase) O professor precisa perceber, na verdade
quando se trata de diagnose é que nós estamos o tempo todo diagnosticando
o nível dos meninos, né o nível de avanço, ou o que não avançou, né então
assim... [...] Claro que percebo, né Percebo, né embora sejam vinte e três
alunos eu percebo que do início do ano, né até o presente momento, teve
aqueles alunos que avançaram. [...] percebi também alunos que avançaram
pouco, que avançaram muito [...] mas não tem nenhum aluno que não tenha
avançado nada [...] os seres humanos, são diferentes (Soraia, professora da
Escola Um. entrevista).

A professora Soraia explica que percebe diferenças no ritmo de aprendizagem dos seus
alunos, justificando que os seres humanos são diferentes, sem definir, no entanto, o que essas
diferenças significam para ela.
Para responder se consegue perceber diferenças no ritmo de aprendizagem dos alunos,
o professor Cristiano, da Escola Dois, relata:

E muita, muita! Tem alunos que parece que nunca viram. Aí eu, inclusive,
procurei saber porque esses alunos que vêm aqui normalmente eles vêm de
colégios da prefeitura, [...] às vezes o professor não é só da área de
matemática, eles ensina [...] então eles ficam na dúvida e na dúvida eles
trazem para cá. [...] hoje uma sala de aula aqui ela é mesclada, tem aluno de
particular, tem aluno que nunca estudou, tem aquele aluno que tem
dificuldade, então não é uma turma, vamos dizer assim, homogênea, não é.
Qualquer, toda turma ela é heterogênea, entendeu e isso dificulta muito o
nosso trabalho (Cristiano, professor da Escola Dois; entrevista).

O professor Cristiano fala da heterogeneidade presente não só em suas turmas, mas
também em quaisquer outras, fazendo uma análise de como essa heterogeneidade dificulta o
seu trabalho. Relacionamos essas declarações com as respostas da pergunta anterior, em que o
entrevistado fala da padronização do comportamento dos alunos como uma condição
necessária ao desenvolvimento de suas aulas. Desse modo, perguntamos como o professor
lida com as questões de pluralidade e diversidade, numa turma de alunos naturalmente
heterogênea, e em que medida essas estratégias de ensino afirmativas de um comportamento
padronizado dos alunos contribuem para dificultar o aparecimento de diferentes
manifestações de inteligência ou sinais de altas habilidades/superdotação.
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6) P- O que essa diferença no ritmo de aprendizagem significa para o (a) senhor (a)?
Sobre o significado que os professores atribuem às diferenças no ritmo de
aprendizagem dos alunos, a professora Eulália pondera:

A gente tem que ter cuidado para não rotular, tanto para mais, nem para
menos em termos de potencial de intelectualidade, né, porque de repente eu
estou de frente para um aluno que ele tem competência para avançar, mas a
estrutura que ele está envolvido não permite isso, a começar pela familiar
[...] As forças contrárias que impedem de a gente avançar de uma maneira
significativa são muito grandes, a começar pelo número de alunos que tem
em sala. Então, se perceber com cautela o ritmo de cada um, né, estar atento
a essa realidade daqueles que estão avançando de uma maneira até, para
além daquilo que se espera é muito difícil no contexto que você trabalha.
(Eulália, coordenadora da Escola Um; entrevista).

No momento em que a professora Eulália fala das muitas dificuldades que vive no
contexto de sua escola, das “forças contrárias” que impedem o avanço não só dos professores,
mas também dos alunos que podem possuir uma habilidade acima da média e não a expressar
pelas limitações do contexto em que estão inseridos; fazemos uma importante reflexão sobre
esta questão no decurso de nosso caminho investigativo. Retornamos, então, aos momentos de
nossas observações nas salas de aula da Escola Um, em que tivemos a oportunidade de
acompanhar a rotina do trabalho docente desta escola.
Por diversas vezes, perguntávamos como um professor, que não possuía formação
específica na área de altas habilidades/superdotação, que se esforçava em cumprir a difícil
tarefa de tentar manter seus alunos motivados, respondendo às atividades propostas, em um
ambiente desprovido de recursos materiais didáticos motivadores, poderia encontrar as
condições necessárias para perceber essas diferenças de ritmo, de estratégias e de estilo de
aprendizagem que indicam traços de altas habilidades/superdotação em seus alunos. Essas
questões povoaram nossa trajetória de pesquisa, com as necessárias inquietações
especulativas.
Ao falar do significado das referidas diferenças, a professora Soraia considera:

Que o ser humano é diferente. Basicamente o ser humano é diferente, né as
pessoas aprendem em momentos diferentes. Eles vão aprender, os que estão
num nível é.., num ritmo mais lento, vão (ênfase). Mas no ritmo dele.[...]
Nós não somos, nós podemos, poderemos até ter a mesma formação, mas a
nossa visão de mundo, as nossas escolhas na vida né, a nossa trajetória, a
nossa família, os nossos valores tudo isso influencia na forma como nós
aprendemos. E não é diferente com as crianças (Soraia, professora da Escola
Um; entrevista).
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Percebendo que havia uma necessidade de abordar, mais detalhadamente, a questão
das diferenças no ritmo de aprendizagem, resolvemos especificar melhor o assunto para que a
professora Soraia pudesse se sentir mais encorajada a emitir sua opinião sobre o tema, e nos
falasse com mais precisão o que essas diferenças poderiam sinalizar em termos de
inteligência. A entrevistada deu-nos a seguinte resposta:

Gargalhada!! Meu Deus!! Gente, não, essa, eu acho que nossa entrevista
vai emperrar por aí!!! Não, eu não sei, não sei, não sei como responder, teria
que ponderar essa pergunta, sabe, eu teria que parar assim para refletir
(ênfase), fazer uma reflexão.[...] Não, não, não, não. Eu não consigo, não
consegui ponderar essa pergunta... então não saberia como responder
(Soraia, professora da Escola Um; entrevista).

Notamos que a entrevistada, mais uma vez, preferiu não se posicionar, quando
questionada sobre as diferenças de inteligência de seus alunos, hesitando em
classificar/categorizar essas diferenças. Sentimos que essa hesitação em relacionar as
diferenças de ritmo de aprendizagem com diferenças de inteligência evidenciou certa
insegurança em fazer qualquer diagnóstico ou identificar aspectos da inteligência de seus
alunos. Percebemos claramente que a professora Soraia demonstrou muita dificuldade em
emitir qualquer parecer diagnóstico sobre as diferenças de aprendizagem e de inteligência
expressadas por seus alunos, porque, conforme nos informou anteriormente, ela não possui
curso de especialização na área de educação especial, e aqui acrescentamos que a professora
não possui curso de formação na área de altas habilidades/superdotação.
Para o professor Cristiano, da Escola Dois, as diferenças no ritmo de aprendizagem
dos alunos significam:

Dificuldades... Essa diferença que tem, me traz dificuldades no aprendizado.
Aí o que que acontece, eu tenho que pegar eles, que estão com essa
dificuldade, para juntar para me acompanhar no mesmo nível. Por exemplo,
agora por exemplo que nós fizemos esse negócio das quatro operações
fundamentais, eles já sabem somar, subtrair, ainda continuam alguns com
dificuldades e esses que estão com dificuldades, eles já estão fazendo banca,
os pais, porque já não é um problema nosso é um problema lá atrás, os pais
começam a fazer banca para recuperar, porque senão eles vão levar, porque
eu não vou poder, o professor, ele não pode parar para ficar o tempo todo ali,
somar, subtrair ele tem que avançar porque tem os outros que precisam
avançar (Cristiano, professor da Escola Dois; entrevista).

O professor Cristiano relaciona as diferenças no ritmo de aprendizagem com as
dificuldades apresentadas por seus alunos. Além disso, menciona a necessidade do reforço
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escolar que muitos alunos apresentam e salienta que isso não é de competência da escola e
sim da família dos alunos. O entrevistado não observa que as diferenças no ritmo de
aprendizagem possam representar uma possibilidade desse aluno ter uma capacidade
intelectual acima da média.

7) P - Que condutas espera de seus alunos, como seria uma turma ideal, que condutas
observa como discrepantes das previstas pelo o (a) senhor (a)?
Nesta questão, perguntamos aos professores, de maneira mais enfática, sobre as
condutas esperadas ou as que causem estranhamento em seus alunos. Sobre isso, a professora
Eulália da escola Um declara:
Eulália- [...] O fator primeiro seria é... uma turma que tivesse capacidade
[...]de se concentrar naqueles momentos ali da aula, de entender o que é um
ambiente de sala de aula [...] por mais que você utilize atividades lúdicas,
você busca até, dentro das possibilidades, tirar o aluno daquela sala, que a
TV pen drive não funciona, levar para um outro, né? inserir outras atividades
na rotina, que são de caráter lúdico e tal, né? É...com tudo isso ainda é
difícil [...] não jogando tudo para a falta de recurso, né , mas a gente ainda
tenta, mesmo com a falta de recurso, é muito complicado [...] E também, um
ambiente onde o aluno tivesse gosto por aprender [...] Agora no nível de
elevação de potencial intelectual, muito raramente eu tenho, entendeu?
percebido. Pontualmente... Nesses anos todos, tive dois casos assim, foram
da aluna que é recente, saiu o ano passado e um outro muito lá atrás,
entendeu? [...] o que eu pude orientar, no sentido dessa aluna, se conseguisse
através de uma bolsa até coloca-la na rede particular que ela acompanharia
muito bem, porque aqui a gente não tem condição de avançar um programa
da maneira que desejaria, porque a gente tem que atender a todos. E o
contingente é tão grande, né e a gente não tem um profissional
disponibilizado pelo governo, para fazer um trabalho de reforço num turno
oposto (Eulália, coordenadora da Escola Um; entrevista).

Até aqui Eulália relata-nos os problemas que os professores e alunos enfrentam com a
falta de recursos apropriados à diversificação das atividades pedagógicas. Essas precárias
condições são confirmadas em suas afirmações de que os poucos equipamentos que a escola
dispunha apresentaram defeitos e continuam nessas condições pela falta de manutenção
desses aparelhos, por parte da Secretaria da Educação do Estado. Outro aspecto importante
nas observações da professora Eulália refere-se à esporadicidade na percepção de algum aluno
que se destaca em termos de inteligência e à forma com que procurou conduzir essa situação.
Para uma aluna que apresentou um ritmo de aprendizagem mais rápido que os colegas de sua
turma, Eulália buscou orientar seus pais a tentarem uma bolsa de estudos para uma escola
particular.

132

A professora Eulália afirma que tomou essa atitude por avaliar que, se estivesse numa
escola privada, a aluna teria mais chances de avançar em seus estudos, pois, em sua opinião, o
programa da outra escola poderia oferecer atividades curriculares mais desafiadoras. Outro
aspecto que, na avaliação da professora Eulália, impede a realização do avanço mencionado, é
a impossibilidade da Escola Um promover esse “avanço” do conteúdo curricular, em virtude
do grande número de alunos por sala de aula. Dessa maneira, os professores precisam atender
a todos os alunos, assim como dispor de profissionais, designados pelo governo, para
realizarem reforço escolar no turno oposto.
Com as declarações da professora Eulália, depreendemos que, além dos problemas
com a estrutura política pedagógica, recursos humanos e materiais didáticos enfrentados pela
Escola Um, ela menciona o reforço escolar como uma sugestão de atividade para o
atendimento ao aluno que apresenta um ritmo mais rápido de aprendizagem. Conforme
discussão tratada neste estudo sobre as alternativas de programas de atendimento ao aluno
com altas habilidades/superdotação, estimamos que o procedimento mencionado pela
professora Eulália não seja o mais indicado no atendimento às necessidades desses educandos.
Ela prossegue, considerando que,

[...] aqueles casos que se salientaram com relação a um alto nível de
desempenho assim[...] naquele aluno um portador de (risos) uma possível
realidade de altas habilidades, eu procurei resolver dessa forma, porque
mesmo que eu... ah! vou encaminhar para o instituto20 para detectar isso, é...
se até detectaria, mas a escola aqui, eu digo rede pública, eu professora
Eulália, mesmo sendo psicopedagoga não teria condições de colaborar com
esse aluno sem um suporte maior, entendeu? E graças a Deus essa menina
passou nessa seleção para a escola particular [...] continua avançando... eu
não vou também assumir como uma falha minha, mas assim na hora que eu
atendo os problemas, meu foco maior tem sido aqueles que estão tendo
dificuldades para aprender [...] Porque professora, se eu tivesse até uma
parceria de outros profissionais, eu tivesse até tempo para também
encaminhar melhor esse que (risos) esses possíveis dotadores , dotados de
altas habilidades, entendeu? Isso dói, dói quando eu falo, mas assim também
ou eu também delimito, eu tenho que ser sincera, delimito meu arco de
atuação, meu circuito, ou eu enlouqueço na realidade da escola pública,
entendeu? [...] eu acho que é uma coisa para se repensar, nesse... digamos
assim, nesse setor da SEC que lida com isso, que lida com a questão da
especialidade como um todo, eu considero, eu professora Eulália, aqui no
meu canto, que o aluno portador de altas habilidades, como um aluno
especial, entendeu, que precisa de atenção específica, entendeu, não vamos
chamar o especial só aqueles que tem a dificuldade para aprender, a
dificuldade de estabelecer relações, ter uma conduta que lhe permita
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A entrevistada menciona a palavra instituto referindo-se a uma instituição que possa identificar o aluno com
altas habilidades/superdotação.
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conviver melhor com seus pares, não é, então é doloroso... (choro) (Eulália,
coordenadora da Escola Um; entrevista).

Pudemos observar as angústias vividas pela professora Eulália, e exteriorizadas nessa
entrevista, ao lidar com as já mencionadas incongruências observadas em seu trabalho na
Escola Um. Essas incongruências referem-se àquilo que é previsto em lei para o atendimento
ao aluno, público alvo da educação especial, e à falta de provisão dos recursos necessários ao
atendimento desses alunos. Constatamos que as questões propostas nesse questionário, de
algum modo, motivaram a professora Eulália a acessar o conteúdo de suas frustrações e
desapontamentos com as precárias condições de trabalho do ensino da rede pública, impostas
por um sistema político injusto.
Percebemos nitidamente o desencanto, exteriorizado pela professora Eulália, ante o
desejo de atender a uma demanda, realizar um trabalho, percebido por ela como inescusável, e
a impossibilidade em realizá-lo, pelas razões já descritas. Observamos também que Eulália,
nesse momento da entrevista, fez uma importante análise do aluno com altas habilidades,
como um aluno especial que necessita de um atendimento diferenciado, assim como
reconhece o direito que esse aluno possui ao processo de inclusão escolar. Direito que percebe
de forma muito clara não estar sendo respeitado pela falta de políticas públicas educacionais
de apoio à efetivação desse atendimento.
Destacamos, agora, as respostas da professora Soraia quanto às condutas julgadas
discrepantes e o que considera uma turma ideal:

Olha, todo ano eu pego uma turma diferente, então todo ano a turma é ideal.
Por que? por conta das diferenças, [...] turma ideal do ponto de vista de
alguns professores são alunos homogêneos. Meninos que já sabem ler,
escrever e se comportam bem e não tem nenhum problema e a família
acompanha. Isso é uma utopia... isso não existe [...] então você não sabe o
que aquele aluno trará, você é que pensa que conhece, mas quando ele
chegar e que você começar a trabalhar, você vai, vai fazer novas descobertas,
entendeu, então eu, por isso que eu, eu digo assim, eu não tenho
expectativas, eu não crio expectativas com uma turma que eu vou trabalhar
no ano seguinte, né eu digo assim vamos ver o que é que vai ser, entendeu, é
descobertas (Soraia, professora da Escola Um; entrevista).

A professora Soraia, em resposta a essa pergunta, fala-nos das diferenças apresentadas
por cada turma de alunos, em cada ano letivo que se inicia, da heterogeneidade como uma
condição necessária e positiva para o desenvolvimento do seu trabalho docente.
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Enquanto o professor Cristiano, da Escola Dois, fala das discrepâncias de
comportamento e do que, em sua avaliação, seria uma turma ideal:

Ah! Uma turma ideal é aquela em que eu chegasse em sala de aula e os
alunos me acompanhasse em meu raciocínio, por exemplo vamos somar aqui
aí todo mundo pá, pá pá.... [...] essa turma ideal eu nunca vou encontrar
(risos) pode dizer aí no depoimento que é difícil. Nenhum professor encontra
uma turma ideal. [...] esse diferente é, como eu já vinha falando, são aqueles
alunos que já vieram com dificuldades, são aqueles alunos que no colégio
anterior, é... ficou muito.. com muita dúvida, vamos dizer assim, ele veio de
lá para cá com essa dúvida e que nós agora começamos a tirar essas dúvidas,
essa discrepância justamente tá aí, sempre vão ter, né essa discrepância em
função do próprio aprendizado deles que não foi o ideal, né? E isso é um
problema para a gente (Cristiano, professor da Escola Dois; entrevista).

Percebemos que o professor Cristiano imagina uma turma ideal como aquela em que
todos os alunos seguissem seu raciocínio, retomando a concepção de certo padrão de
comportamento, mencionado pelo entrevistado em resposta à pergunta 4, sobre os alunos
agitados e que perturbam a aula. Outra questão sinalizada por Cristiano diz respeito às
condutas de seus alunos, que considera discrepantes daquelas esperadas. Observamos que o
entrevistado pensa primeiramente nos problemas, naquilo que percebe como dificuldade em
seus alunos. Essa observação reflete/reafirma a ideia, já tratada nesta pesquisa, de que, quando
fala em aluno especial, o professor tende a fazer uma relação direta ao aluno que apresenta
alguma dificuldade, desconsiderando a possibilidade de que essas diferenças podem
representar uma inteligência acima da média.

8) P - Em sua concepção, o que é inteligência?
A partir desta pergunta, focalizamos mais diretamente a questão da inteligência e, em
especial, as percepções dos professores sobre altas habilidades/superdotação. Em resposta a
esta pergunta, a professora Eulália, da Escola Um, considera:

[...] É tão amplo... [...] Eu acho que a inteligência é... a capacidade que nós
temos de... nos manifestar, [...] em diversos... âmbitos da nossa vida... [...]
porque essa capacidade, né varia de indivíduo para indivíduo, e isso pela
psicologia é medido (risos) né, também, né? [...] com a... difusão [...] dessa
abordagem das inteligências múltiplas, ficou assim muito vasto, [...] também
pela capacidade do indivíduo articular as suas ideias, [...] definir inteligência
hoje para mim é muito amplo, eu passaria o dia todo aqui e não conseguiria,
[...] a gente tem de ver isso com calma, porque a gente tem um aluno
inibido, que ele tem ali um potencial ligado a questão de domínio de
conhecimento, de domínio de certas habilidades, né [...] que por um processo
até de uma marca de personalidade ele é tímido e ele acaba em determinada
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situação não demonstrando tanto isso. Então eu não gosto de resumir
inteligência é... com a palavra demonstração de. [...] Então eu acho que
inteligência ela passa pela questão do possuir, do ser detentor de certa
capacidade, e do demonstrar dessa capacidade as duas coisas estão juntas
(Eulália, coordenadora da Escola Um; entrevista).

Analisando as declarações da professora Eulália para esta questão, depreendemos que
sua concepção sobre inteligência relaciona-se a um conceito que ela considera abrangente,
compreendido entre a relação das habilidades intelectuais que o indivíduo dispõe e sua
capacidade para expressar estas habilidades. Nesse sentido, a entrevistada aponta situações em
que o contexto escolar pode apresentar-se desprovido dos estímulos necessários à
manifestação do potencial de determinados alunos. Eulália afirma que, se esses alunos
apresentarem um comportamento de introversão, podem acabar não encontrando incentivo em
seu ambiente natural para exteriorizar essas capacidades. A esse respeito, podemos citar Lidz
e Elliot, mencionados em Cupertino (2008), que asseveram:

Com relação à identificação de superdotados, as avaliações tipicamente
focalizam a performance atual em algum domínio de interesse; no entanto,
uma tarefa muito mais desafiadora envolve identificar os que têm potencial
para a superdotação, mas quer por alguma razão, não conseguem demonstrálo (LIDZ; ELLIOT, 2006, p. 151 apud CUPERTINO, 2008).

Nessa perspectiva, pressupomos que a situação de invisibilidade dos alunos que
apresentam um potencial identificável para altas habilidades/superdotação, nas salas de aulas,
é cada vez mais evidente e insustentável. Essa constatação apoia-se nos dados do Censo
Escolar de 2012 (já mencionados no primeiro capítulo), apontando que, dos 52.580.452
alunos matriculados na educação básica, somente 11 mil alunos brasileiros estão registrados
no censo como aluno com altas habilidades/superdotação. Esses dados indicam um
atendimento muito incipiente desta demanda.
Já a professora Soraia, também da Escola Um, em resposta à sua concepção de
inteligência, declara:

Gente!!! [...] Eu teria que pegar Binet agora, mas eu não tenho nada dele, né
as múltiplas inteligências, é Binet meu Deus, deixa eu ver... as múltiplas
inteligências, não, não é Binet não, Alfred Binet... acho que ele fala sobre
isso, não é? Pra mim o que é inteligência? [...] Rapaz... eu acho que... é....
não me sinto competente pra dar um... um conceito pra isso. Eu prefiro me
abster de responder. É.... Com certeza. Pra mim o que é inteligência?
(Soraia, professora da Escola Um; entrevista).
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Percebemos que Soraia, inicialmente, relutou em expressar a sua concepção sobre
inteligência, preferindo citar alguns estudiosos da área, e apresentou algumas dificuldades
para associar o nome desses estudiosos aos respectivos estudos. Depois dessas tentativas,
buscou isentar-se de emitir qualquer opinião a respeito do assunto. Sentimos, então, que seria
necessário esclarecer à entrevistada que queríamos saber sua própria opinião sobre
inteligência.
P- Sim. Na sua concepção. Se a senhora quiser não precisa reportar-se aos estudiosos,
o mais importante, nesta entrevista, é sabermos sua concepção sobre o assunto.

Soraia- [...] eu prefiro assim colocar como habilidades, como habilidades né
acho melhor colocar nestes termos. Então assim o aluno que ele consegue
é... avançar dentro de um processo, ele é inteligente, né, ele tem um
determinado nível de inteligência, né isso? E assim se for parar e ir mais a
fundo, o ser humano é inteligente, né porque assim, o ser humano, ele
aprende, o ser humano desenvolve, o ser humano avança, isso é sinal de
inteligência, não importa que seja na arte, na música, na matemática então o
ser humano é inteligente. Então dentro desse, levando em conta esse aspecto,
a criança que consegue, ao longo de um processo de aprendizagem, adquirir
competências e habilidades, pode-se considerar como uma criança muito
inteligente (Soraia, professora da Escola Um; entrevista).

Analisando o depoimento da professora Soraia, acreditamos que a recusa inicial em
expressar sua concepção sobre inteligência pode ter revelado, por um lado, um
desconhecimento sobre a questão, por outro, uma necessidade em não se comprometer com
uma resposta que julgou não ser a mais apropriada para a pergunta proposta na pesquisa que
estamos realizando. Nas duas hipóteses, relacionamos o posicionamento da professora Soraia
com as dificuldades que o professor pode apresentar no processo de identificação de sinais de
altas habilidades/superdotação. Percebemos que, citando Alfred Binet, no início de sua fala,
Soraia revela-nos que imediatamente lhe ocorreu, quando falamos de inteligência, estabelecer
uma ligação deste atributo com o criador do teste de inteligência, e também com as formas
tradicionais para identificar e medir a inteligência, ou seja, com os testes de QI. Todavia, logo
em seguida, a professora Soraia fala das múltiplas inteligências de Gardner, demonstrando
com isso certo conflito velado, ou manifesto, com as suas definições sobre inteligência.
O professor Cristiano, da Escola Dois, fala de sua concepção sobre inteligência:

Aí na realidade o professor não quer o menino... tanto assim que quando
você encontra um cara muito... é... inteligente, aliás não um aluno
superdotado aquele, cê sabe que hoje quando você encontra um aluno
desses é... [...] há já um impacto para a turma, porque sempre você vai
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sempre ficar se direcionando a ele [...] então esse aluno inteligente, para
nós, é uma coisa boa porque vai nos ajudar, [...] ele vai ajudar a turma a
desenvolver um trabalho melhor, porque, por exemplo aquele que tem
dificuldade ele já vai sentar ali junto, como eu já fiz eu faço isso. Quando eu
encontro um aluno que sabe mais do que os outros, não digo superdotado,
porque superdotado a gente não vai deixar em sala, né a gente vai ter que
levar ele para uma atividade melhor, [...] já teve aqui, inclusive, aqueles
alunos que sobressaiam a gente pegava eles, porque tem uma escola aí que
pega esses alunos para dar, [...] um trabalho melhor, um desenvolvimento.
[...] inclusive nós tivemos aqui a oportunidade de visitar, acho que foi em
Catú,21 uma escola de superdotado. [...] é aqueles caras que pensam lá na
frente, quando você passa um exercício, eles: - Tá aqui professor- esse aluno
em sala de aula ele cria um impacto muito grande. Mas no geral você não
encontra esse aluno. Vamos dar o exemplo assim de uns três ou quatro,
principalmente em colégio público é mais difícil, é importante para o
professor porque ele vai ajudar o professor no desenvolvimento [...]
(Cristiano, professor da Escola Dois, entrevista).

Verificamos que o professor Cristiano fala de sua concepção de inteligência,
relacionando a probabilidade de encontrar um aluno com esse atributo em sua sala de aula. O
entrevistado expressa certa ambiguidade sobre os benefícios ou dificuldades que o referido
aluno poderia trazer a ele e a turma. Em seguida, avalia como positiva a presença de um aluno
mais inteligente numa sala de aula, porque sua presença poderia significar a possibilidade de
um trabalho de monitoria com o qual esse aluno auxiliaria o professor, colaborando com os
colegas que apresentassem dificuldades no conteúdo de matemática. Assim, professores e
alunos seriam beneficiados.
Depreendemos que, com a adoção da atividade de monitoria para o aluno que
apresenta maior facilidade na assimilação do conteúdo de matemática, o professor Cristiano
cita um exemplo de uma prática que é sugerida na literatura da área de altas
habilidades/superdotação, como alternativa de atividade para o atendimento a esses alunos.
Sobre isso, Sabatella e Cupertino (2007) declaram que a monitoria é uma maneira
individualizada e especializada de aprender. As autoras afirmam que esta estratégia pode
funcionar, trazendo benefícios ao aluno superdotado, quando este recebe a assessoria de um
monitor ou quando o próprio aluno é monitor, pois poderá sentir-se mais estimulado a fazer
um aprofundamento de seus conhecimentos. Além desses benefícios, citam a oportunidade
que a monitoria oferece para a socialização dos referidos alunos.
Contudo, ponderamos que, além da alternativa de monitoria, o aluno com altas
habilidades/superdotação necessita de outras atividades de enriquecimento escolar. Essas
atividades devem proporcionar a aquisição de outros conhecimentos, estímulos e estratégias
21

O entrevistado refere-se à Escola de Pojuca mencionada na Introdução.
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para o desenvolvimento de sua inteligência. A respeito do cuidado que devemos ter ao
propormos um trabalho de monitoria com o aluno superdotado, Cupertino (2008) alerta para
as precauções que devem ser tomadas, ao se propor esta atividade, para que o aluno mais
capaz não faça o papel de um auxiliar de sala de aula e, dessa maneira, acabe por perder as
oportunidades para o seu desenvolvimento pessoal.
Outro aspecto abordado pelo professor Cristiano, nessa questão, refere-se à crença na
dificuldade de se encontrar alunos superdotados, principalmente no contexto das escolas
públicas, também avalia que esses alunos devem ser atendidos por escolas especializadas. As
afirmações do professor Cristiano expressam um conceito de superdotação, vista como algo
incomum, muito raro de se encontrar, revela ainda um estereótipo dos alunos com altas
habilidades/superdotação, pertencentes a uma classe social abastada, assim como contraria o
princípio de inclusão escolar para estes alunos, assegurado por lei.
Sobre o equívoco de se considerar a superdotação como um acontecimento muito
difícil de encontrar, Alencar (2007) afirma que, no Brasil, a superdotação ainda é vista como
um fenômeno raro. A autora mostra que existem muitas ideias errôneas a respeito deste
assunto no ideário popular, e que atitudes de ignorância, preconceito e tradição são
responsáveis por conservar diversos conceitos que dificultam a promoção de uma educação
apropriada ao desenvolvimento de alunos com altas habilidades.

09) P - O (a) senhor (a) identifica o aluno muito inteligente em sua sala de aula?
Em resposta à nossa pergunta, a professora Eulália, da Escola Um, considera que,

[...] quando ele, usando até a linguagem das professoras, ele consegue
realizar exercícios num tempo muito mais rápido que os demais, mas num
tempo assim de destaque mesmo, com relação à todos os outros, não é,
quando ele é... teve acesso a determinado tipo conhecimento e que num
tempo também muito mais rápido que os demais ele já demonstra um nível
de... apropriação daquele conhecimento que está para além daquilo que é
considerado como normal, entendeu? (Eulália, coordenadora da Escola Um;
entrevista).

Nessa questão, a entrevista relaciona o aluno muito inteligente com aquele que
apresenta um ritmo sensivelmente mais rápido que os colegas na realização de tarefas e na
assimilação do conteúdo trabalhado pelo professor. É interessante observarmos que a
professora Eulália salienta a questão do ritmo extraordinariamente mais rápido como uma
condição para considerar um aluno muito inteligente. Esse conceito de que o aluno para ser
considerado superdotado deve apresentar uma diferença muito acima da média, relaciona-se a
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outro conceito popular de que a superdotação é um fenômeno raro, situação discutida na
questão anterior, em que falamos sobre a concepção dos professores sobre inteligência.
Sobre esse assunto, recorremos ainda aos estudos de Cupertino (2008) em que discute
a questão de quão alta deve ser a habilidade, afirmando que as pessoas com altas habilidades
podem estar só um passo à frente do desempenho das pessoas em geral ou podem destacar-se
de maneira notável. Desse modo, pressupomos que muitos alunos com habilidades acima da
média, mas que não apresentaram um potencial extraordinariamente mais alto que os colegas,
podem ter permanecido na situação de invisibilidade em sala de aula.
A professora Soraia, da Escola Um, em resposta à nossa pergunta sobre a
possibilidade de identificar um aluno muito inteligente em sua sala de aula, demonstrou que
as questões propostas neste questionário provocaram-lhe uma tomada de posição, permitindolhe sair da neutralidade que tinha adotado até aquele momento. Assim, Soraia declara:

Tá vendo, a gente quer se manter neutro, mas quando vai pro nosso conceito
a gente termina tendo que opinar. O que seria o aluno muito inteligente... [...]
um aluno que ele se saia muito bem em matemática e não seja bom em
português, ele é um aluno inteligente na lógica? [...] porque assim a questão
mesmo perpassa pelas múltiplas inteligências mesmo, né então assim o
aluno que ele consegue, é... tem habilidades, né pra resolver problemas, pra
ler, pra interpretar num processo de aprendizagem... talvez ele seja
considerado muito inteligente. Ainda acho [...] essa pergunta... é uma
pergunta que... assim pra se responder com propriedade... é complicado.
(Soraia, professora da Escola Um; entrevista).

É notória a dificuldade demonstrada pela professora Soraia em emitir qualquer opinião
a respeito de inteligência. Percebemos que, mesmo citando Howard Gardner e o estudo das
múltiplas inteligências, Soraia prosseguiu com muitas reservas para tratar deste assunto.
Avaliamos que as dificuldades apresentadas pela professora Soraia em se posicionar diante da
questão da inteligência podem assemelhar-se às dificuldades em poder expressar sua opinião
sobre os sinais ou características que o aluno com altas habilidades/superdotação pode
apresentar.
Sobre a probabilidade de identificar um aluno muito inteligente em sala de aula, o
professor Cristiano da Escola Dois relata:

Eu identifico como, é quando você está discutindo e o aluno estar (sic) ali
interagindo diretamente com você, não é, ele estar(sic) ali sempre
discutindo [...] e outra coisa e ele traz um certo conhecimento lá atrás, que
ajuda muito, né, às vezes você vai desenvolver um problema, e ele: -
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professor o que é o que o senhor acha, e por aqui e por ali 22 (Cristiano,
professor da Escola Dois; entrevista).

O professor Cristiano considera muito inteligente um aluno que traz um conhecimento
prévio, uma base que o habilite a assimilar mais facilmente o conteúdo trabalhado em aula, e
também aquele que consegue interagir e propor estratégias diferenciadas de resolução dos
problemas matemáticos, propostos pelo professor em sala de aula. Notamos que o professor
Cristiano fala do aluno muito inteligente, numa perspectiva de sua prática pedagógica, que se
refere às questões de raciocínio lógico-matemático.

10) P - O (a) senhor (a) identifica diferentes habilidades em seus alunos?
Sobre a possibilidade de identificar diferentes habilidades nos alunos de sua turma, a
professora Eulália, da Escola Um, afirma:

Consigo identificar. Apesar de não ter, como eu te falei, de não ter o preparo,
assim em termos de uma formação específica para isso. Mas eu consigo
sinalizar alguma diferenciação (Eulália, coordenadora da Escola Um;
entrevista).

Observamos que a professora Eulália consegue apontar alguma diferença em termos
de inteligência de seus alunos, porém ressalta a falta de preparo e de uma formação específica
para assegurar uma identificação dessas inteligências de maneira mais consistente.
E a professora Soraia, também da Escola Um, declara:
Sim. Consigo, consigo. [...] a sala de aula é um laboratório. Principalmente
quando [...] os alunos vêm e é o primeiro ano de escolarização deles. [...] a
gente percebe assim que eles chegam na escola com algumas habilidades, e
ao longo do processo de trabalho na sala, eles vão desenvolvendo essas
habilidades, né e aumentando essas competências que eles têm. Então tem
sim habilidades diferenciadas. A questão do raciocínio lógico [...] Eu tenho
uma rotina em sala que é a contagem [...] no início eles não conseguiam
contar, ou contavam até cinco, até dez.[...] faremos a contagem dos
meninos, depois a contagem das meninas, depois, do total. [...] Sempre eu
escolhia um menino para esse exercício. Ele faz cálculo mental, quando ele
junta o menino com a menina [...] esse aluno, eu já percebi, ele tem uma
capacidade lógica muito interessante [...] ele consegue memorizar as coisas
com muita facilidade, e ele não depende tanto da aula do dia anterior, né pra
ele conseguir compreender o que eu vou dar dia seguinte [...] ele tem assim
essa habilidade diferenciada, esse aluno. [...] dá para perceber, né agora
assim no trabalho realmente sistemático. [...] você tem que olhar os seus
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O professor explica que o aluno apresenta estratégias diferenciadas para a resolução de um problema
matemático, proposto em sala de aula.
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alunos, estar atento a todos os aspectos, as falas, pra você conseguir perceber
(Soraia, professora da Escola Um; entrevista).

Acreditamos que, nesse momento da entrevista, a professora Soraia, sentindo-se mais
confiante, expressou com mais tranquilidade suas observações sobre um aluno que apresenta
uma capacidade diferenciada de memória e raciocínio lógico e que, em suas observações, se
destacou dos outros alunos de sua classe. Percebemos que Soraia suscitou o aparecimento do
talento de um aluno que demonstrou muita agilidade com o raciocínio lógico matemático, à
medida que foi propondo estratégias didáticas ao conteúdo de ensino em matemática, como a
atividade envolvendo números que ela transpôs para a contagem do número de alunos em sala
de aula. Essa situação mostrou que a professora buscou uma estratégia didática, utilizando-se
de elementos próprios do cotidiano do aluno, e isso pôde trazer uma atmosfera de confiança
para que o aluno pudesse expressar seus talentos.
O professor Cristiano, da Escola Dois, falou sobre a possibilidade de identificar
diferentes habilidades em seus alunos considerando que,

[...] não é em todas as salas. Algumas salas a gente encontra um aluno que é
mais habilidoso, esse aluno que eu falo para você, que é um aluno que [...]
sem querer, você dá mais atenção, porque ele tá sempre interagindo com
você[...], mas a gente tem que dar uma freada, porque senão a gente esquece
os outros. Porque os outros ficam também parados [...] uma turma tem um
aluno que ele é habilidoso, eles param e acham que... tem que tomar um
certo cuidado porque aquele aluno sabe um pouco mais do que eles, né, tem
aquela preocupação de sempre estar ali colados com eles, porque sabem que
ele é uma pessoa que tem um pouquinho mais de conhecimento do que eles,
entendeu? (Cristiano, professor da Escola Dois; entrevista).

Entendemos que o professor Cristiano, como revelou na questão anterior sobre a
identificação de um aluno muito inteligente em sua sala de aula, associa as diferentes
habilidades em seus alunos à capacidade que apresentam para interagir em suas aulas.
Também considera o conhecimento prévio em matemática, como um sinal confiável para a
referida identificação. O entrevistado fala ainda da preocupação que precisa ter com os outros
alunos, para não distribuir de forma desigual sua atenção com a turma.

11) P - Qual a concepção do (a) senhor (a) sobre altas habilidades/superdotação?
Depois de termos abordado, nesse questionário, questões mais genéricas sobre o
aspecto da inteligência nos alunos, focalizamos mais diretamente a concepção dos professores
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sobre altas habilidades/superdotação. Dessa maneira, a professora Eulália, da Escola Um, fez
as seguintes considerações:

[...] Apesar de já ter adiantado, mas eu concebo o indivíduo portador de altas
habilidades, aquele indivíduo que se destaca com relação aos outros, na
questão do ritmo de aprendizagem, no processo de aquisição de
conhecimento, [...]a psicologia mede[...]Digamos
que
assim que
atualmente a coisa tenha, vem avançando para um outro nível, né, de
identificação dessa pessoa como portadora de altas habilidades. Mas
voltando até um tempo lá atrás que se utilizava muito os testes, né de
inteligência, [...] na minha fase de estudo, aprendi que os testes de
inteligência [...] foram utilizados. [...] Se não for com os testes de
inteligência hoje [...] outras formas são utilizadas, [...] que eu não sou
conhecedora de todas evidente, [...] não tenho formação nessa questão, mas
[...] essas outras formas de detectar isso, [...] é... através, inicialmente,
dessa observação do ritmo que ele apresenta em relação aos demais, tem que
ter parâmetro, né? [...] certos domínios, certas competências relativas à
questão da apropriação do conhecimento é... no nível mais além que os
demais, entendeu? (Eulália, coordenadora da Escola Um; entrevista).

Verificamos que a professora Eulália associa as altas habilidades à capacidade que o
aluno demonstra em relação à rapidez de ritmo de aprendizagem e aos domínios e
competências mais avançados em comparação aos colegas. Inicialmente, Eulália relaciona a
identificação das habilidades acima da média aos testes de inteligência. Embora considere que
existam outras formas de reconhecimento dessas habilidades, salienta não conhecê-las, por
não possuir formação na área de altas habilidades/superdotação, e prossegue relatando:

[...] É muito complexo. Principalmente quando a gente não teve
infelizmente, um conteúdo que a meu ver, tá fora indiretamente do âmbito
acadêmico [...] lá na minha formação atrás, como foi visto isso por mim?
Como citou a existência de indivíduos portadores de altas habilidades, os
testes de inteligência e tal [...] hoje até nos cursos de licenciatura... se deveria
dar muita valorização a isso também. Só se vê focando mais, no nível
acadêmico, [...] a questão da dificuldade de aprender em si, [...] Essa
temática aí, ao meu ver, precisa ser mais aprofundada, para aqueles
professores que adentram a sala de aula [...] focalizar alunos né, que se
destacam dessa forma, e com essa maneira [...] também precária, tentar
ajudar de alguma forma, entendeu, é difícil! (Eulália, coordenadora da
Escola Um; entrevista).

A professora Eulália reconhece a complexidade que abrange o tema das altas
habilidades/superdotação e chama a atenção para uma questão muito interessante, que diz
respeito à falta de valorização deste tema nas matrizes curriculares dos cursos de licenciatura.
A entrevistada afirma que o enfoque dado, nesses currículos, refere-se muito mais às
dificuldades de aprendizagem dos alunos que ao estudo da inteligência acima da média.
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Sobre a importância de se incluir, na formação dos professores, estudos sobre
diferentes capacidades dos estudantes, Freitas (2005) afirma:

A formação do professor para as séries inicias do ensino fundamental deve
contemplar os conhecimentos científicos acerca do desenvolvimento, dos
processos de aprendizagem e da criatividade. Assim, ele estará apto a
estimular as diferentes inteligências dos alunos, uma vez que, o estudo
dessas áreas do conhecimento permitem ao professor o reconhecimento, no
aluno, do domínio do funcionamento, da representação simbólica da
linguagem e da criação de ideias, que auxiliam no desenvolvimento do
pensamento. (FREITAS, 2005, p.163)

Desse modo, com as declarações da professora Eulália, salientamos que a cultura de
maior valorização, em educação especial, aos indivíduos com deficiência perpassa pela
própria estrutura curricular dos cursos de graduação, principalmente dos cursos de
licenciatura, que estão formando professores licenciados, sem terem o conhecimento
necessário à identificação e ao atendimento aos alunos com altas habilidades/superdotação.
Em relação à concepção sobre altas habilidades/superdotação, a professora Soraia, da
Escola Um, pondera:

Altas habilidades... é. Eu vou novamente é... mencionar aquela mesma fala
que eu iniciei na questão quando você me perguntou sobre a questão das
inteligências. Não me sinto apta pra falar sobre altas habilidades, né o que
seria altas habilidades, o aluno que você propõe um desafio e ele extrapola?
Talvez seja isso altas habilidades? Pode ser né, então assim isso aí é minhas
analogias. [...] Será que seria isso? [...] não sei, não posso... afirmar com
convicção. [...] assim pra eu, até mesmo falar sobre isso com propriedade,
porque... eu acho [...] você tem que ter propriedade para falar, e eu não teria
propriedade para falar sobre esse assunto, quando você perguntou a mim,
você percebe em seus alunos habilidades diferenciadas, sim percebo. Mas
não percebo nos meus alunos nada assim nesse aspecto, o aluno que ele seja
assim tão especial na aprendizagem que seja notado. Não, não. Não consigo
conceber isso (Soraia, professora da Escola Um; entrevista).

Percebemos que a professora Soraia, embora tenha dito que consegue perceber
habilidades diferenciadas em seus alunos, não consegue relacionar essas habilidades a um
provável sinal de altas habilidades/superdotação nestes alunos. Soraia também afirma que
percebe habilidades diferenciadas, mas nada assim notável. Essa afirmação reforça a ideia,
tratada na questão 9, sobre a possibilidade do professor identificar um aluno muito inteligente
em sala de aula, visto que a professora Eulália relaciona o conceito de aluno superdotado
como aquele que apresenta um ritmo excepcional de aprendizagem. Essa crença também
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reforça as dificuldades que o professor demonstra em perceber traços de inteligência acima da
média em seus alunos, e contribui para manter a situação de invisibilidade desses alunos.
Para a pergunta sobre a concepção de altas habilidades/superdotação, o professor
Cristiano menciona:

- A superdotação aí é um negócio mais... [...] complexo[...] porque o cara
quando é superdotado, é um menino que você vai ter muito mais cuidado
com ele do que o cara que tá lhe acompanhando ali normal. Porque, aquele
menino superdotado você vai ter que ter ali uma atenção maior, porque é
um menino que você também não pode, senão ele também, a aula para ele
vai se tornar chata. Imagine eu pego um menino que é superdotado e começo
a somar quatro mais cinco nove, ele vai ficar, vai se sentir... então eu vou
pegar ele vou botar... no mesmo nível que eu estou dando aula, para ele ficar
ali comigo, a gente discutindo e mostrando aos alunos a importância que tem
, porque ele não pode ficar... vamos dizer assim... submisso aqueles que...
é... são menos dotados, aí vai criar um impacto muito grande (Cristiano,
professor da Escola Dois; entrevista),

O professor Cristiano considera a complexidade que envolve o tema da superdotação,
e também fala de certo “estranhamento” que a presença de um aluno superdotado pode causar
em sala de aula. Observamos que, mais uma vez, menciona as dificuldades que a referida
situação traria para o professor, pois, para ele, a presença de um aluno superdotado em sala de
aula requereria uma atenção maior a esse aluno, dificultando, dessa forma, uma distribuição
proporcional de dedicação a todos os outros alunos.
Percebemos que Cristiano demonstra preocupação em conciliar, em sua prática
docente, os cuidados que se deve dedicar a um aluno que fuja do “padrão”, isso é considerado
pelo entrevistado como uma condição necessária ao bom desenvolvimento de sua prática
docente. Acreditamos que Cristiano fala sobre o trabalho de monitoria como uma alternativa
para a resolução desse “problema” e continua declarando que,
[...]essas... altas habilidades, entendeu, é muito difícil, você conta assim de
dedo, um ou dois que tem assim essas altas habilidades, eu inclusive dou
muita atenção a isso, porque eu gosto de estar discutindo com o aluno [...] é
importante também você ter essa facilidade de diálogo com essas pessoas
que tem essas habilidades, para tornar a aula um pouco agradável, [...] mas
nós não temos esse pessoal assim muito habilidoso, não viu[...] eu já
encontrei um desses, no caso ele veio de um colégio particular, [...] foi
muito bom para a turma porque ele me ajudou, no desenvolvimento das
atividades em sala de aula, foi muito bom, esse aluno. Mas não é o normal a
gente encontrar. É muito difícil. A gente não encontra. (Cristiano, professor
da Escola Dois; entrevista).
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Com essas declarações, depreendemos que o professor Cristiano reafirma suas
opiniões sobre a dificuldade de se encontrar, na escola pública, um aluno com altas
habilidades/superdotação. Ele salienta que a presença desses alunos não constitui uma
circunstância normal no contexto dessas escolas. Ao mesmo tempo, o entrevistado reconhece
que a existência de um aluno mais inteligente que a média pode tornar a aula mais agradável,
citando o trabalho de monitoria já discutido nesta pesquisa.

Intencionando aproximarmo-nos ainda mais do aspecto da identificação das altas
habilidades/superdotação propomos a questão seguinte:
12) P- Que características de seus alunos o (a) senhor (a) considera como sinal de
altas habilidades/superdotação?
Em resposta a esta pergunta, a professora Eulália declara:

[...] eu tenho um aluno aqui, ele já é quarto ano antiga terceira série. Ele já
entrou aqui alfabetizado. [...] eu até não o avancei através do dispositivo
legal que existe, porque ele tinha maturidade em termos de domínio do
conhecimento, realização de atividades em si que eram propostas na sala,
[...] eu poderia avançá-lo, não percebia a questão de altas habilidades,[...] Eu
via assim um aluno detentor de um programa que estava um pouco, estava
além do programa que ele cursaria naquela série, que ele foi matriculado.
[...] a gente vai obedecendo a legislação, né o aluno chega aqui com o seu
documento legal, que é o histórico, a gente obedece, respeita isso no
processo de matrícula. Quando chega na sala eu percebo, eu queria ter
avançado esse menino pelo que eu percebi na questão do domínio de
conhecimento [...] Eu percebi um ritmo adequado para a série posterior.
Nada muito, além disso. E aí não avancei [...] Ele tá caminhando aí, hoje
percebo que não é tão discrepante o nível [...] em relação aos outros, né o
nível de avanço dele na aprendizagem, de domínio de competências outras
que, até ali, o ambiente não estava propiciando tanto, mas que ele, mesmo
sem o ambiente estar propiciando ele já era, já tinha essas possibilidades de
estar demonstrando isso [...] (Eulália, coordenadora da Escola Um;
entrevista).

Observamos que a professora Eulália, nesse quesito, aborda a questão da aceleração da
aprendizagem, relatando o caso de um aluno que apresentou sinais compatíveis à adoção
desse procedimento em sua escola. Chamou-nos a atenção a maneira como essa professora
conduziu a situação. Depreendemos que essa estratégia de ensino requer uma análise
criteriosa e cuidadosa em sua aplicabilidade. A aceleração escolar é um direito previsto por
lei23 para o aluno com altas habilidades/superdotação. Sobre esse assunto, Maia-Pinto e Fleith
(2013) declaram que, além do adiantamento de séries, existem outras formas de aceleração,
23

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394 de 1996, Capítulo V, Art. 59. II.
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como a aceleração somente em um tema, que representa o avanço em certo conteúdo que o
aluno demonstre domínio significativo. Nesses casos, o aluno permanece estudando
normalmente as outras disciplinas do currículo regular. As autoras mencionam também, como
alternativas da aceleração, dentre outras, a compactação curricular que indica a adaptação do
currículo, excluindo-se os tópicos que estejam excedentes no currículo regular e propiciando
ao aluno concluir, em um tempo menor, um ciclo escolar.
Dessa maneira, podemos constatar a existência das muitas alternativas de aceleração
previstas por lei e pouco aplicadas na realidade das escolas. A inaplicabilidade dessa
estratégia pedagógica acontece por diversos fatores, dentre eles, a falta de conhecimento
dessas alternativas por parte dos educadores, fruto dos problemas observados entre a previsão
em lei e a provisão ou a falta de recursos que assegurem a aplicabilidade dessas leis.
Percebemos a falta de políticas públicas sistemáticas que assegurem esses direitos aos alunos
superdotados, como acabamos de acompanhar no caso do aluno da Escola Um, relatado pela
professora Eulália. Além disso, conforme Eulália observou, sem ter recebido o estímulo
apropriado para o desenvolvimento de suas habilidades, com o tempo, o referido aluno
apresentou sinais de enfraquecimento desse potencial, já que, segundo a observação da
professora entrevistada, as diferenças de inteligência, inicialmente apresentadas, foram-se
nivelando aos colegas. Situação em que, lamentavelmente, constatamos um desperdício de
potencial.
Além das dificuldades em realizar a aceleração escolar, interessou-nos a opinião da
professora Eulália, quando afirmou que o fato do referido aluno ter demonstrado um domínio
de conhecimento para além do conteúdo curricular da série em que estava matriculado, não
indicou a presença de altas habilidades. Consideramos que essa afirmação opõe-se às
respostas da entrevistada ao quesito 11, em que perguntamos sobre sua concepção de altas
habilidades/superdotação e Eulália apontou, como aspectos sinalizadores desses atributos:
ritmo diferenciado, determinados domínios e competências ligados à apropriação do
conhecimento que um aluno apresente além do que os outros colegas consigam demonstrar.
Assim, constatamos que a professora Eulália, embora tenha apontado as características
mencionadas como sinais de altas habilidades/superdotação, ao se deparar com um aluno
apresentando tais características, não conseguiu relacioná-las ao aluno com altas
habilidades/superdotação.
Em resposta à nossa pergunta sobre as características consideradas em seus alunos
como sinais de altas habilidades/superdotação, a professora Soraia pondera:
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Mas tem um detalhe... C.24 não lê. Aí vem aquela questão das inteligências
múltiplas. [...] Ele não lê. Mas ele... Ele tem... sete anos e está no primeiro
ano. [...] era para ele estar no terceiro, com as habilidades e as competências
garantidas né, [...] e ele não tem essas habilidades. Mas eu já percebi esse
nível de percepção nele. Na verdade eu acho que ele está na minha sala para
garantir a fase alfabética [...], já que ele tem essa idade e tem essas
habilidades, mas ele precisa de outras, de algumas habilidades. [...] mesmo
numa sala tão grande com alunos que tem diversas especificidades, mas você
precisa estar atento (Soraia, professora da Escola Um; entrevista).

Percebemos que a professora cita o aluno mencionado na questão 9 em que
perguntamos aos professores sobre a identificação de diferentes habilidades nos alunos.
Soraia considera que, embora o referido aluno apresente muitas facilidades com o raciocínio
lógico, demonstra dificuldades para ler. É importante relacionarmos essas observações da
entrevistada com o estudo de Ourofino e Guimarães (2007). As autoras afirmam que o aluno
superdotado pode apresentar um elevado potencial cognitivo e um desempenho acadêmico
não compatível com suas capacidades intelectuais.
O professor Cristiano, da Escola Dois, responde sobre as características em seus
alunos que considera serem sinais de altas habilidades/superdotação:

É como eu já te falei, a gente descobre, primeiro pela participação, é um
aluno que sempre tá interagindo com o professor, entendeu, pelo
conhecimento que ele tem, ele começa a querer mostrar também o
conhecimento dele, começa a confrontar com o professor. Então esse é um
dos sinais. É o confronto que ele tem, a discussão com o professor
(Cristiano, professor da Escola Dois; entrevista).

O professor Cristiano considera que o aluno superdotado pode apresentar, como
característica, o confronto de ideias com o professor. Depreendemos que a palavra confronto,
utilizada pelo entrevistado, pode representar uma ideia de fixidez do lugar do professor, de
sua função como detentor do conhecimento, que estaria suscetível ao confronto de ideias pelo
aluno com uma inteligência acima da média. Avaliamos que o confronto provocado por um
aluno que apresenta um conhecimento para além do que está sendo trabalhado em sala de aula
pelo professor, pode fragilizar a estrutura rígida dos papéis que supostamente deveriam ser
cumpridos pelo aluno e pelo professor. A menos que esse professor seja suficientemente
flexível, poderá perder a oportunidade de vivenciar novas e desafiantes experiências que um
aluno superdotado poderia oferecer à sua prática docente.

24

Inicial do nome do aluno mencionado pela professora Soraia.

148

13) P- Professor (a), que aspectos da sua prática docente facilitam ou dificultam a
identificação dos alunos com altas habilidades/superdotação?

Depois de perguntarmos aos professores sobre suas concepções/percepções sobre a
possibilidade de identificar o aluno com altas habilidades/superdotação em suas práticas
docentes, interessou-nos saber que aspectos estariam propiciando ou dificultando essa
identificação. Para responder a esta pergunta, a professora Eulália declara:

Os que dificultam eu já citei todos; a estrutura, a falta de preparo do
professor, a própria rede de ensino nunca ter sinalizado essa questão, ter
buscado uma formação para nós profissionais. A própria academia como eu
já citei... [...] Eu vi isso pinceladamente na Pedagogia. Fiz psicopedagogia,
isso foi sinalizado de maneira também muito rápida. O curso foi mais focado
nas dificuldades de aprender. Não na possibilidade de orientar melhor um
aluno que fosse encaminhado para nós pedagogos, com características de ser
portador de altas habilidades (Eulália, coordenadora da Escola Um;
entrevista).

Notamos que a professora Eulália retoma, neste quesito, a questão das dificuldades
estruturais das escolas, a falta de preparo do professor e a escassa abordagem do tema das
altas habilidades/superdotação nos cursos de pedagogia e de psicopedagogia, como fatores
que dificultam a identificação do aluno com altas habilidades/superdotação em sala de aula. A
entrevistada já havia mencionado essas questões no quesito 7, em que perguntamos aos
entrevistados sobre as condutas discrepantes observadas nos alunos e como seria uma turma
ideal. Percebemos que, mesmo já tendo expressado as referidas questões, a professora Eulália
sentiu a necessidade de salientar esses elementos apontados como responsáveis pela
dificuldade de identificação desses alunos, como uma maneira de demonstrar seu repúdio aos
graves problemas da estrutura das políticas educacionais, que não oferecem uma formação
apropriada que prepare o professor para atender os alunos com altas habilidades/superdotação.
Em resposta às questões sobre os aspectos de sua prática docente que facilitam ou
dificultam a identificação dos alunos com altas habilidades, a professora Soraia analisa:

[...] A infraestrutura, [...] a sala, o ambiente da sala precisa melhorar o
aspecto da sala [...] precisando... por exemplo, um recurso que ajuda muito
seria a televisão, a tevê pen drive que está quebrada. [...] Nós temos na nossa
rotina, momento de leitura [...] a sugestão do programa é que eles possam,
ouvir uma música, que eles possam... ver um desenho, o professor ler e o
aluno ler [...] eu tive que comprar uma caixinha de música para eles poderem
ouvir música, [...] não me importa que a escola não tem o recurso, eu tenho
que me virar [...] Mas no que se refere a assistir os filmezinhos, eles quase
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que não estão assistindo. Só quando a minha colega do lado, me cede a sala,
mas ela também tem as questões dela.[...] aí os meninos ficam na sala,
depois vão para outra sala, então sai daquele ambiente, para acomodar, [...]
são desafios que atrapalha o processo. Então seria interessante que a escola
tivesse essa estrutura, que possibilitasse esse aspecto [...](Soraia, professora
da Escola Um; entrevista).

Percebemos que a professora Soraia, de forma significativa, relaciona as dificuldades
de infraestrutura e dos recursos didáticos com os fatores impeditivos ao processo de
identificação do aluno com altas habilidades/superdotação. Notamos que, ao falar dos
problemas com o não funcionamento da tevê pen drive, a entrevistada associa essa situação à
interrupção de uma atividade lúdica diferenciada. Analisamos que esse aspecto pode interferir
no processo de observação do comportamento dos alunos e, como resultado, na observação
das respostas destes alunos ao processo de identificação das habilidades acima da média.
O professor Cristiano, da Escola Dois, fala sobre os aspectos de sua prática docente
que facilitam ou dificultam a identificação dos alunos com altas habilidades, considerando:

Não ... essas altas habilidades, para mim, é... a minha prática, é porque a
minha prática é o diálogo com o aluno. E isso facilita muito porque eu
converso com o aluno. Quando eu vejo o aluno muito calado eu procuro
conversar com ele para saber. Então às vezes ele é um aluno habilidoso, mas
é um aluno calado. É uma aluno que ele sente assim... uma... certa barreira,
ele pensa que vai chocar alguma coisa, então no diálogo eu tenho... essa
habilidade minha, eu consigo, entendeu achar uma certa facilidade nisso aí.
Quando eu começo a dialogar, porque se eu ficar parado esperando é mais
complicado para mim, entendeu, então eu provoco o aluno, entendeu,
discuto, [...] isso me ajuda muito nessa identificação, entendeu? (Cristiano,
professor da Escola Dois; entrevista).

Percebemos que o professor Cristiano faz uma referência ao aluno que por ventura
tenha um potencial intelectual diferenciado e que, por medo de se expor aos colegas ou ao
professor, não encontra, no ambiente escolar, motivação para expressá-lo. Relacionamos as
considerações do entrevistado com as observações da professora Eulália na questão 08 em
relação à concepção dos professores sobre inteligência, e discutimos sobre os alunos que
muitas vezes podem dispor de uma capacidade intelectual acima da média e, por alguma razão
interna ou externa ao indivíduo, não conseguem demonstrar o potencial que dispõem.
Cristiano salienta também o fato de se julgar um professor comunicativo, considerando essa
qualidade como uma ferramenta que o ajuda no processo de identificação dos alunos com
altas habilidades/superdotação.
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14) P - Que recursos materiais, condições didáticas e pedagógicas da sua escola, são
necessários para identificar o aluno com altas habilidades/superdotação? Com esses recursos
na escola o (a) senhor (a) acha que teria condições de fazer esta identificação?
Em face das avaliações dos professores a respeito dos aspectos em sua prática docente
que facilitam ou dificultam a identificação do aluno com altas habilidades/superdotação,
quisemos saber sobre recursos considerados necessários e se esses recursos garantiriam a
realização da referida identificação. Sobre esse assunto, a professora Eulália afirma:

De uma maneira [...] mais assertiva propriamente dita, não. Eu acho que a
capacitação para mim é imprescindível nesse sentido. Não adianta também
eu ter recursos e eu não ter conhecimento de como lidar com isso, para
identificar isso (Eulália, coordenadora da Escola Um; entrevista).

Nesse quesito, a professora Eulália afirma seguramente não conseguir identificar o
aluno com altas habilidades/superdotação em sua escola. Dentre todos os fatores apontados
como obstáculos à realização dessa identificação, como dificuldades na infraestrutura, falta de
recursos pedagógicos e os problemas relacionados às questões das políticas públicas
educacionais instituídas no relacionamento de sua escola com a Secretaria do Estado, a
entrevistada ressalta, de modo muito particular, a falta de cursos de formação para o professor
na área de altas habilidades/superdotação como um sério obstáculo à identificação destes
alunos.
A professora Soraia, respondendo também a essa pergunta, afirma:

Não. Só não. Os recursos são... é um conjunto [...] Mas eu acho que... meu
Deus do Céu... quando se fala em educação, é... não sei, eu não vou assim
responder... se a minha sala tivesse a tevê pen drive, se essa tevê pen drive
seria o ponto ou o principal pra eu identificar os meninos com altas
habilidades... contribuiria, assim no momento de leitura, [...] eu acho que é
um conjunto que favorece a aprendizagem, e o professor descobrir as
habilidades e as competências dos alunos (Soraia, professora da Escola Um;
entrevista)

Além disso, afirmou não conseguir identificar, em sua escola, os alunos com
inteligência acima da média, e considerou que, se a escola dispusesse de melhores condições
de recursos didáticos, a existência desses recursos poderiam contribuir, mas não seriam
determinantes para a realização da referida identificação.
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Para responder sobre os recursos necessários para identificar o aluno superdotado e se
somente esses recursos poderiam garantir essa identificação, o professor Cristiano, da Escola
Dois, declara:

Não. Mesmo se o colégio tivesse muitos recursos, não é só o recurso
material, mas também o professor. Eu acho que o contato do professor com o
aluno também ajuda, mas eu acho que o principal é o contato do professor
com o aluno. Porque o professor é quem vai ver onde é que ele vai, porque
esses alunos habilidosos eles não vão ficar na escola. [...] pelo que eu senti,
do que eu conheci, eles começam a achar que está ficando cansativo e quer
um negócio melhor [...]o cara para ser habilidoso ele tem que gostar de
estudar. Não adianta o cara ser habilidoso e brincar na sala. E o que é que o
professor faz, ele orienta. Como eu lhe falei daquele colégio de lá de Pojuca,
[...] eu tive muitos alunos meus que eu mandei que procurassem lá. Porque
eu achei que era o caminho deles (Cristiano, professor da Escola Dois;
entrevista).

Observamos que o entrevistado afirma não conseguir identificar, em sua escola, o
aluno superdotado. Além disso, declara que os recursos não seriam suficientes para garantir a
identificação do aluno com altas habilidades/superdotação. Considera que o mais importante
para essa identificação é o professor, a relação de proximidade do professor com o aluno.
Também observamos que Cristiano aponta o interesse em buscar novos conhecimentos e a
insatisfação com a rotina como características que observa nos alunos superdotados,
acreditando que esses alunos devem estar em escolas especializadas no atendimento às suas
necessidades/capacidades.

15) P - Como avalia as relações interpessoais com seus alunos e em que medida estas
relações contribuem para o desenvolvimento do seu trabalho?
Como última pergunta deste questionário, perguntamos sobre o aspecto relacional
entre professores e alunos. Para responder a esta questão, a professora Eulália, da Escola Um,
considera:

Eu, na categoria de coordenadora. [...] busco estabelecer uma relação sadia,
entendendo toda essa realidade que eu tenho em mãos [...] Apesar de não
representar na escola, a figura que lida com a disciplina, uma das demandas
maiores que vem até a minha sala é a questão da indisciplina. [...] Esse
encontro foi muito importante... [a entrevistada se refere a entrevista que
estamos realizando] eu estava realizando esse trabalho é... detectando o que
está por trás daquela conduta (risos) associando ao nível de competência dele
para estar na série. [...] eu vou evidenciar, essa minha parada aqui nessa
entrevista, foi muito importante, foi muito construtivo isso para mim. [...] a
questão do comportamento, principalmente nos primeiros dias de aula, ai eu
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já trato na minha sala, e é uma das atividades da sondagem que eu
determino em sala de aula. [...] Eu tenho, quando eles vêm em minha sala,
me prendido mais a focar a leitura e a escrita, porque eu tive revelações
assim inusitadas. Lá tava assim, não é que elas (professoras) sejam
incompetentes, mas o momento da sala dela não foi propício para ele
apresentar aquele domínio. Principalmente quando ele é tímido. [...] eu tenho
proposto o nível daquela série, e ele tá ok (risos) e tá sinalizando que
domina, para ter chegado até ali, entendeu? Mas acho que eu vou colocar
outras mais desafiadoras para tentar... [...] e quando a gente se reporta a uma
realidade, e assim a importância... é uma entrevista é para colher
fundamentos para poder concluir um trabalho de pesquisa de mestrado, mas
ao mesmo tempo tá sendo um aprendizado para mim, entendeu? tá sendo
muito forte isso. [...] eu estou reelaborando, eu estou assim repensando a
minha própria prática, é muito importante! (Eulália, coordenadora da Escola
Um; entrevista).

Na última questão de nossa entrevista, a professora Eulália revelou que em
determinadas situações esteve com alguns alunos em sua sala de coordenação e propôs
algumas atividades diferenciadas daquelas propostas pelos professores nas salas de aula. A
entrevistada diz ter percebido respostas mais elaboradas do que as que costumavam apresentar
em suas salas de aula. Essa situação reafirma a ideia, já discutida nesta pesquisa, de que o
aluno pode apresentar respostas diferenciadas, dependendo do estímulo que o seu contexto
ambiental ofereça.
P – Concluindo nosso trabalho, queremos agradecer a coordenadora da Escola Um, em
que foi realizada esta entrevista, pela disponibilidade e riqueza do conteúdo dessa entrevista, e
dizer que foi muito importante e proveitosa a oportunidade de entrevistá-la. Agradecemos e
desejamos muito sucesso.

Eu agradeço. Para mim, para além do caráter de entrevista de pesquisa, esse
contato com a pesquisadora, para mim foi um momento de novos
aprendizados, e de um repensar também é... mais um momento de repensar
da minha prática. E me instigou a estar mais atenta a temática das altas
habilidades (Eulália, coordenadora da Escola Um; entrevista).

Outro aspecto salientado pela professora Eulália, no momento em que concluímos o
nosso questionário, foi a contribuição das questões abordadas nesta entrevista para um
repensar de sua prática docente, para a tomada de novas e desafiadoras atitudes em seu
trabalho. Dessa maneira, relacionamos as conclusões de Eulália às contribuições trazidas pelo
Sociólogo e Filósofo Alfred Schutz (1962), que desenvolveu a filosofia fenomenológica de
Husserl como a base de uma filosofia das ciências sociais, colocando-nos diante de uma
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questão essencial: somente quando lançamos uma dúvida filosófica sobre as pressuposições
implícitas de todo nosso pensamento habitual ou científico, deixamos de garantir a exatidão
de todas as ciências que, de forma direta ou indireta, abordam nossas experiências no mundo.
Como a fenomenologia não estuda os objetos em si, mas se interessa pelos
significados desses objetos e como são constituídos pela atividade de nossa mente, podemos
também relacionar o conceito de intencionalidade, elemento intrinsecamente vinculado ao
processo de investigação fenomenológica, às diversas formas do educador posicionar-se
frente ao aluno que apresenta um comportamento ou expressão intelectual diferente da média.
A maneira como esse educador se coloca ou a capacidade de considerar a relação de
intersubjetividade neste processo interfere de maneira decisiva para as possibilidades de
reconhecimento, por parte deste educador, do aluno com inteligência acima da média.
O educador que se coloca numa perspectiva dialógica da pesquisa com sua prática
pedagógica na contemporaneidade precisa estabelecer uma coerência entre os princípios
intersubjetivos das experiências educacionais com os seus alunos, e a abertura a uma
perspectiva para as diversas possibilidades que esses espaços educacionais podem apresentar,
permitindo, assim, inaugurar uma desafiante, mas instigante, forma de educar(se), onde o
respeito à alteridade e à diversidade de cada um seja uma realidade cada vez mais presente na
vida de todos os indivíduos envolvidos nessa relação.
A professora Soraia, da Escola Um, respondendo à pergunta sobre as relações
interpessoais com seus alunos, declara:

Eu acho minha relação com os meninos muito afável, né? [...] acho assim
que é necessário... o... equilíbrio. [...] é necessário que o menino sinta que ele
pode confiar em você [...] que ele não tenha medo de se aproximar, [...] a
minha relação, [...] Se houvesse uma barreira de relacionamento, eles não se
aproximariam de mim. [...] eu consigo perceber que existe essa relação
também por esse aspecto, eles não ter medo de se aproximar, ou de falar
qualquer coisa. Então assim há a abertura, mas tem o limite [...] eles tem
acesso a mim, eles vêm a mim, sem medo, sem medo. E isso é
importante.[...] quando o professor ele é muito permissivo, isso causa um
impacto negativo na aprendizagem. Quando o professor é muito duro, isso
causa um impacto negativo na aprendizagem. Precisa haver um meio
termo,.[...] Então assim é a questão mesmo da flexibilidade, onde é preciso
haver flexibilidade [...] (Soraia, professora da Escola Um; entrevista).

Ela acha que as relações interpessoais com os seus alunos são boas, por não
demonstrarem medo de se aproximar dela. Observamos que, com esse depoimento, a
entrevistada expressa um conceito bem demarcado de hierarquia entre professores e alunos,
em que fica bastante claro sua opinião sobre a posição de subordinação do aluno diante do
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professor. Fala também da flexibilidade, porém, com restrições. Deduzimos que a professora
revelou que, em determinadas situações, é necessário manter-se inflexível. Notamos que a
professora Soraia menciona a palavra medo repetidas vezes e foi muito enfática, ao afirmar
que se considera flexível, onde é possível haver flexibilidade. Observamos que seu
posicionamento sobre flexibilidade, demarcando muito bem os limites dessa postura em sua
prática docente revela-nos uma rigidez de papéis e funções entre professores e alunos que
pode converter-se em sérios obstáculos ao processo de identificação dos alunos com altas
habilidades/superdotação, pois, em situações menos restritivas, os referidos alunos poderiam
sentir-se encorajados a apresentar diferentes saberes e habilidades.

P - Professora, agradecemos imensamente pela sua disponibilidade, sua boa vontade,
nesta entrevista, em trazer sua história, sua experiência. Foi muito enriquecedor para a esta
pesquisa.

Obrigada, também (Soraia, professora da Escola Um; entrevista)

O professor Cristiano, da Escola Dois, em resposta a nossa pergunta sobre as relações
interpessoais com seus alunos afirma:

Comigo é mais ou menos porque eu sou um professor, como eu lhe falei,
comunicativo. Ajuda. Principalmente em matemática, porque eu sou um
professor assim comunicativo, extrovertido, não sou aquele professor
carrancudo que era da minha época, né, na minha época o professor não
queria nem conversa comigo. Hoje não, hoje você dá abertura ao aluno. O
aluno hoje se desloca até a sua mesa para tirar a dúvida [...], então eu sou um
cara comunicativo e isso me ajuda muito. Então é por isso que até hoje eu
estou ensinando, eu já era para tá aposentado e continuo ensinando, porque
isso facilita muito o meu trabalho [...] (Cristiano, professor da Escola Dois;
entrevista).

Observamos que o professor Cristiano fala das relações interpessoais com seus alunos,
afirmando, repetidas vezes, considerar-se um professor comunicativo e disponível às
interpelações de seus alunos. O entrevistado chama a atenção para o fato de hoje em dia o
aluno ter a liberdade de se deslocar até a mesa do professor para pedir um esclarecimento
sobre o conteúdo ensinado, ao contrário da época em que era aluno, e que os professores não
lhe dispensavam a atenção de que necessitava. As observações feitas pelo professor Cristiano,
de maneira velada, sugerem uma opinião de que existe uma hierarquia balizada dos papéis
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entre professores e alunos. Constatamos que essas categorizações envolvendo as relações
entre professores e alunos não contribuem para criar uma atmosfera de confiança e estímulo
em sala de aula, condições fulcrais para a identificação das diferentes expressões do talento de
seus alunos.

P- Finalizando nossa entrevista, agradecemos imensamente ao professor Cristiano pela
disponibilidade, tranquilidade, bom humor e atenção com que nos atendeu.

Não. Eu só tenho a agradecer. Eu acho que esse trabalho que você está
fazendo voltado para a educação, eu estou sempre à disposição. Como
sempre estive com você, né porque eu acho que é uma coisa que só vai
ajudar, né e o nosso país hoje o que mais precisa é de educação, é de uma
boa educação, não é isso, muito obrigado (Cristiano, professor da Escola
Dois; entrevista).

Conforme acompanhamos em seus depoimentos, os professores entrevistados
expressaram as histórias de suas experiências acadêmicas e profissionais, que constituíram o
fio condutor de seus posicionamentos em face das questões propostas, sob diferentes
perspectivas. O percurso investigativo das questões dispostas nessa entrevista permitiu-nos
acessar as dimensões das experiências profissionais expressas em práticas, percepções e
sentimentos dos professores. A partir destes recursos, encontramos que elementos dialogam e
contrapõem-se nos relatos dessas histórias e como esses professores se colocam no processo
de identificação do aluno com altas habilidades/superdotação, elementos que compõem a base
de nossa pesquisa.
Nesse sentido, importa mencionar que a escolha dos participantes desta entrevista para
a construção da terceira parte, foi feita intencionando priorizar trajetórias profissionais e
acadêmicas com relativa diversidade. Essa diversidade propiciou um estudo mais fidedigno
do processo de identificação dos alunos com altas habilidades/superdotação nas duas escolas
públicas de Salvador, sob diferentes olhares e pontos de vista. Assim, o fato de termos como
participantes dois professores, um com formação em economia e matemática, atuando no
ensino fundamental II e no ensino médio na área de exatas, outra com formação em pedagogia
e experiência em alfabetização, atuando com as séries iniciais, e uma coordenadora com
formação em políticas educacionais e consultoria pedagógica, permitiu-nos estabelecer um
estudo diagnóstico comparativo dos diferentes e complementares posicionamentos.
Por considerarmos oportuno estabelecer um paralelo destas opiniões, nestas
entrevistas, faremos uma breve discussão, por blocos, das respostas dos três participantes. Na
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questão referente à avaliação das condições de trabalho nas escolas, observamos que a
professora Eulália fala dos problemas de uma estrutura inadequada para lidar com as
demandas da contemporaneidade, de materiais, da estrutura de recursos humanos, quantidade
de profissionais e tipos de categorias profissionais que atuam na rede pública de ensino. A
referida professora fala sob a perspectiva da função de coordenadora, com formação em
políticas educacionais e consultoria pedagógica. Já a professora Soraia e o professor Cristiano
falam da falta de materiais didáticos para a realização dos seus trabalhos, expressando os
problemas que afetam diretamente a execução de suas atividades docentes na sala de aula.
No que diz respeito a recursos didáticos, recursos humanos e infraestrutura,
dificuldades ou facilidades encontradas para a identificação dos alunos com altas
habilidades/superdotação, percebemos que, além desses problemas, expressados pelos três
participantes, a professora Eulália aponta a falta de estrutura, observada em sua escola, para a
implantação de projetos propostos pelo sistema público de ensino, que acaba redundando em
fracasso, por esbarrarem nas dificuldades de recursos para execução satisfatória desses
projetos.
Nos quesitos relacionados à identificação, em sala de aula, dos alunos agitados, que
perturbam as aulas, às diferenças de ritmos de aprendizagem observadas nos alunos e o que
essas diferenças indicam, os entrevistados destacam diferentes aspectos. A professora Eulália
relaciona o comportamento agitado às dificuldades neurológicas apresentadas pelos alunos e
observa que os professores de sua escola associam as diferenças de ritmos de aprendizagem às
dificuldades que os alunos apresentam em acompanhar as atividades propostas. Eulália fala
também da necessidade de formação dos professores, para que possam associar as diferenças
nos ritmos de aprendizagem dos alunos a traços de altas habilidades/superdotação. Além
disso, como depõe com a compreensão da função de coordenadora pedagógica, cita os
problemas que observa entre os dispositivos legais existentes para o atendimento ao aluno
com alguma necessidade especial e as dificuldades com as condições de aplicabilidade dessas
leis. A professora Eulália faz ainda uma relação dessas dificuldades com os problemas
observados no processo de inclusão escolar que ela caracteriza como perverso, por não
atender as reais necessidades dos alunos especiais, dentre eles o superdotado.
A professora Soraia também associa o comportamento de agitação dos alunos com
alguma deficiência. Ademais, ressalta os problemas da falta de formação do professor para
identificar e atender essas necessidades. Além dessas observações, destacamos as alternativas
encontradas por Soraia para contornar os problemas que um aluno agitado apresenta em sala
de aula. A professora utilizou o termo marcar, referindo-se a colocar esse aluno perto de sua
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mesa, para estabelecer o controle da situação. Além disso, propõe atividades de auxílio em
classe para esses alunos, alegando que essas ações estão relacionadas às atividades produtivas.
O professor Cristiano também associa o comportamento agitado dos seus alunos com
uma diferença que relacionou à deficiência. Também fala da necessidade de um modelo de
comportamento padronizado em sua prática docente. Percebemos aqui que a relação do
comportamento agitado com problemas neurológicos ou deficiência constituiu-se como uma
percepção comum entre os três entrevistados.
Nas questões relacionadas às condutas discrepantes dos alunos, às concepções dos
professores sobre inteligência e à identificação dos alunos muito inteligentes em sala de aula,
os participantes abordaram aspectos distintos. A professora Eulália abordou aspectos de
dificuldades como: a falta de recursos apropriados para os professores desenvolverem
atividades diversificadas em suas aulas, a complexidade da concepção de inteligência e a
esporadicidade com que se percebe, em sua escola, um aluno que se destaca dos demais pelas
capacidades intelectuais. Também falou da relação que estabeleceu entre altas habilidades e
níveis extraordinários de desempenho do aluno. Do mesmo modo, destacou problemas com
recursos humanos e com a estrutura política pedagógica da escola para o atendimento a esses
alunos.
A professora Soraia falou sobre a heterogeneidade como um fator positivo para o
desenvolvimento de seu trabalho docente. Contudo, demonstrou muita dificuldade/resistência
em falar de sua concepção sobre inteligência, associando esse atributo à aquisição, pelo
indivíduo, de competências e habilidades. O professor Cristiano associou o termo discrepante
às dificuldades apresentadas por seus alunos, e considerou certo padrão de comportamento
dos alunos como facilitador do seu trabalho docente. Também falou da concepção de
inteligência, relacionando-a a um conceito prévio, e de diferentes estratégias de
aprendizagem, trazidas pelo aluno em sala de aula. Outro aspecto abordado pelo professor
Cristiano refere-se à questão da raridade de se encontrar um aluno com altas
habilidades/superdotação na escola pública, confirmando o estereótipo do aluno superdotado
pertencente às classes sociais privilegiadas.
Nas questões relacionadas à identificação de diferentes habilidades nos alunos, às
concepções sobre altas habilidades/superdotação e às características dos alunos consideradas
como sinais de altas habilidades/superdotação, percebemos que os entrevistados, também
nestes quesitos, expressam diferentes opiniões. A professora Eulália reafirmou a falta de
preparo do professor para identificar o aluno com inteligência acima da média. Também falou
de um aluno que apresentou desempenho acadêmico compatível com a efetivação do processo
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de aceleração, que não foi realizado. Além disso, associou inicialmente o teste de QI a um
indicador de altos níveis de inteligência, relacionando, posteriormente, o ritmo
extraordinariamente

rápido

de

aprendizagem

com

a

sua

concepção

de

altas

habilidades/superdotação. A professora Eulália também disse saber que existem outras formas
de identificação desses alunos, mas como não possui formação na área, afirmou desconhecer
quais são e como funcionam.
Já a professora Soraia afirmou que percebe diferentes habilidades em seus alunos. No
entanto, não associou esses atributos às altas habilidades/superdotação. Além do que,
concordando com a opinião da professora Eulália, relacionou níveis excepcionais de
desempenho com sinais de altas habilidades/superdotação.
O professor Cristiano, por sua vez, reconheceu a complexidade que envolve o tema
das altas habilidades/superdotação. Além disso, sua fala expressou certa ambiguidade entre o
estranhamento e o benefício que a presença de um aluno superdotado pode trazer às suas
aulas. Outra questão presente em suas narrativas refere-se à associação que Cristiano fez dos
sinais de altas habilidades/superdotação com a capacidade do aluno para resolver problemas
matemáticos, assim como o confronto de ideias que este aluno pode apresentar com o
professor. Também demonstrou considerar muito difícil a possibilidade de se encontrar um
aluno superdotado em sua escola. Nesses quesitos, percebemos que as questões relacionadas
ao

mito

de

níveis

excepcionais

de

desempenho

como

indicadores

de

altas

habilidades/superdotação e a raríssima possibilidade de se encontrar alunos com altas
habilidades permearam as opiniões dos depoentes, afirmando a presença, nestas escolas, desta
crença, já suplantada pelos estudos atuais desta área.
Como

último

bloco,

perguntamos quais os aspectos da pratica docente

facilitam/dificultam a identificação dos alunos com altas habilidades/superdotação; os
recursos necessários para a identificação destes alunos; se a presença desses recursos por si só
garantiriam essa identificação e como os professores avaliam suas relações interpessoais com
os alunos. A professora Eulália apontou dificuldades de estrutura, a falta de preparo dos
professores, a falta de políticas educacionais, que deveriam ser implementadas pela rede
pública estadual de ensino, garantindo uma formação específica ao professor para atender o
aluno com altas habilidades/superdotação. Além disso, Eulália falou da ausência do tema das
altas habilidades/superdotação nos currículos dos cursos de graduação em educação, e nos
cursos de especialização, como fatores que impedem a identificação dos alunos com
inteligência acima da média. A professora Eulália salienta o aspecto da formação do professor
como condição imprescindível para a identificação desses alunos. Sobre as relações
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interpessoais com seus alunos, Eulália as considerou saudáveis. Por fim, a professora Eulália
falou da oportunidade ímpar que esta entrevista trouxe para um repensar de sua prática
docente.
A professora Soraia falou dos problemas com a infraestrutura da escola, a falta de
recursos didáticos apropriados, como fatores que impedem a identificação dos alunos com
altas habilidades/superdotação. Sobre as relações interpessoais com seus alunos, avaliou como
afáveis, considerando a presença de uma flexibilidade relativa em que o equilíbrio entre a
permissividade e a rigidez representam elementos importantes nestas relações.
Já o professor Cristiano, neste último bloco, falou da possibilidade de existirem
talentos invisíveis nas salas de aulas de sua escola. Além de que, somente recursos didáticos e
a infraestrutura de uma escola não são suficientes para a identificação do aluno com altas
habilidades/superdotação. Também, reconhece a importância da proximidade que o professor
estabelece

com

o

aluno,

como

condição

para

a

identificação

das

altas

habilidades/superdotação. No aspecto das relações interpessoais, disse reconhecer-se como
um professor comunicativo, disponível, comparado à época em que foi estudante,
expressando, de maneira velada, valorizar a presença de uma hierarquização nas relações
entre professor e aluno.
Se observarmos, as questões trazidas pelos depoentes, e que estiveram presentes em
muitos momentos das narrativas destes sujeitos, mostram que, conforme indicamos no início
deste capítulo, os professores expuseram suas opiniões com base nas experiências e papéis
que desempenham e que imprimiu a identidade revelada em suas falas. Particularmente, no
aspecto da identificação dos alunos superdotados em suas práticas docentes, os elementos
determinantes, nas narrativas da professora Eulália, dizem respeito a carência de estrutura da
escola, falta de preparo dos professores e carência de políticas públicas educacionais da rede
pública de ensino do estado, apontados como elementos impeditivos ao processo de
identificação dos alunos com altas habilidades/superdotação.
No depoimento da professora Soraia, também emergiram problemas com a
infraestrutura da escola e os recursos didáticos apropriados, indicados como obstáculos à
identificação desses alunos. Enquanto o professor Cristiano fala da ambiguidade entre os
benefícios/problemas que um aluno superdotado pode trazer às suas aulas e dos problemas
dos recursos didáticos como elementos que dificultam a identificação dos alunos com altas
habilidades/superdotados.
Percebemos que as dificuldades com a falta de políticas públicas educacionais de
apoio ao atendimento ao aluno superdotado, a falta de infraestrutura, de recursos didáticos e
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humanos das escolas para a identificação dos referidos alunos, além da invisibilidade desses
alunos em sala de aula e a crença na superdotação como um fenômeno raro de se encontrar
nas salas de aulas dessas escolas permearam as discussões e revelaram, nas narrativas de cada
um dos participantes, aportes inconcussos para responder às perguntas de pesquisa que
conduziram esta trajetória investigativa. Assim, neste capítulo, pudemos sondar, por meio de
uma intervenção dedutiva, as concepções, as atitudes, os valores e as (im)possibilidades que a
realidade do contexto das escolas em que os professores atuam oferecem para a identificação
do aluno com altas habilidades/superdotação.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Chegamos ao término deste estudo com as considerações que dele emergiram,
conscientes da finalização de uma etapa importante da trajetória de pesquisadora. Todavia, o
corolário, apresentado aqui, ilumina a percepção dos muitos caminhos ainda a serem
trilhados, para que a implementação efetiva e satisfatória do processo de identificação do
aluno com altas habilidades/superdotação nas práticas docentes nas duas escolas públicas
pesquisadas possa realizar-se.
Neste estudo realizamos um trabalho de investigação minucioso, com o intuito de
perceber como os professores, em suas práticas docentes, manifestam suas concepções,
atitudes e valores no processo de identificação dos alunos que apresentam características de
altas habilidades/superdotação. Procuramos, no caminho da pesquisa, relacionar as ações dos
professores em sala de aula às dificuldades com as carências de recursos didáticos,
metodológicos, estruturais e políticos educacionais, que esses sujeitos enfrentam para o
atendimento apropriado aos alunos com as mais diversas necessidades educacionais, dentre
elas as altas habilidades/superdotação.
Os sujeitos desta pesquisa constituíram-se de professores licenciados concursados da
rede pública estadual da Bahia atuando em regime de 40 horas semanais das escolas
escolhidas como representativas do campo desta investigação. Os dados coletados valeram-se
das referências metodológicas da pesquisa qualitativa e da história oral temática, permitindonos concluir que os professores das escolas Um e Dois enfrentam diferentes problemas,
reagindo ao contexto em que estão inseridos. Contudo, expressam dificuldades similares de
identificação

e

estimulação

do

aluno

que

apresenta

características

de

altas

habilidades/superdotação. Observamos que esses sujeitos falaram sobre as experiências
adquiridas em suas trajetórias acadêmicas e profissionais e que a partir delas constituíram suas
concepções, percepções e sentimentos, expressando suas opiniões naturalmente destas
experiências.
Para dar conta das informações e dados deste estudo, realizamos ao todo vinte e quatro
encontros nas escolas Um e Dois. Dos quais, doze para observações em sala de aula a seis
professores; nove para entrevistas semiestruturadas a três coordenadoras, dois diretores e três
professoras; e três para a aplicação de questionários a três professores, perfazendo um total de
catorze educadores, já que três deles participaram de duas intervenções, entrevistas e
observação em sala. Dividimos as nossas intervenções em duas etapas. Na primeira,
realizamos as observações nas salas de aulas e entrevistas semiestruturadas iniciais com os
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professores, diretores e coordenadores mencionados. Na segunda, realizamos entrevistas com
a utilização de questionário dedutivo, com a estratégia da metodologia história oral temática, a
três professores, participantes também da primeira etapa. Essa situação foi muito favorável
aos nossos propósitos investigativos, pois permitiu-nos uma observação desses sujeitos, em
situações e contextos diferenciados.
Nessa perspectiva, percebemos uma nítida divergência apresentada entre os momentos
de nossas observações nas salas de aulas e o instante em que os sujeitos, participantes das
duas etapas de intervenção, narraram as histórias de suas trajetórias acadêmicas e
profissionais. Essas observações revelaram situações curiosas de dois professores
participantes desta última etapa. Uma delas refere-se ao professor da Escola Dois, de
pseudônimo Cristiano, que, no momento em que estava em sala de aula, apresentou muita
versatilidade, em sua didática de ensino, além de um relacionamento bastante amistoso com
seus alunos. Essa postura, contudo, não se confirmou no momento em que respondeu ao
questionário, pois, nessa intervenção, mostrou uma postura muito mais conservadora e
resistente a algumas situações, envolvendo, particularmente, as representações dos papéis a
serem desempenhados pelo professor e pelo aluno.
A outra situação refere-se à professora da Escola Um, de pseudônimo Soraia, que, nos
momentos de nossas observações em suas aulas, demonstrou uma rigidez manifesta e bem
demarcada dos papéis que deveriam ser cumpridos pela professora e pelos alunos. Todavia,
durante nossa intervenção com o questionário, em quase todo o tempo de exposição das
questões, revelou a necessidade de maior aproximação entre professor e aluno e apresentou
uma concepção de que esses papéis não deveriam ser tão rígidos. Contudo, de maneira velada,
falou-nos de uma flexibilidade relativa, em que o professor deve dosar sua postura de
permissividade e rigidez.
Assim, com a utilização dessas estratégias de intervenção nas nossas observações em
salas de aula e nas extensas entrevistas realizadas com os professores das escolas pesquisadas,
percebemos diversos problemas enfrentados pelos professores em relação a escassos recursos
didáticos, superlotação das salas de aulas, situações que criam obstáculos a uma atenção mais
individualizada, por parte do professor em sala de aula, impossibilitando-o perceber diferentes
nuances de estratégias e ritmos de aprendizagem de seus alunos. Em relação às condições para
que essas escolas realizem ações planejadas que auxiliem diretamente na identificação dos
alunos com altas habilidades/superdotação, constatamos que os professores apontam
problemas de estrutura, nas escolas, para a implantação de projetos educacionais. Desse
modo, relacionamos esses problemas com as disparidades existentes entre a previsão em lei
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do atendimento ao aluno com altas habilidades/superdotação e as dificuldades que os
professores encontram para identificação desses alunos.
Refletimos que essa falta de estrutura tem contribuído significativamente para que os
projetos de políticas públicas educacionais idealizados resultem em experiências mal
sucedidas, pois os elementos que concorrem para aumentar o fosso entre aquilo que se
idealiza e as condições efetivas para a operacionalização desses projetos são o resultado dessa
dicotomia entre a proposta de implementação e a falta de condições das escolas para sua
operacionalização. Além disso, as narrativas dos professores neste estudo, particularmente a
da professora Eulália, mostram que os referidos projetos são planejados de forma
desarticulada com as escolas. Depreendemos, com isso, que não há uma aproximação entre as
políticas educacionais responsáveis pela elaboração desses projetos e a realidade dessas
escolas. Como resultado, as possibilidades das referidas iniciativas redundarem em fracasso
são muito prováveis, já que não estabelecem uma relação de diálogo com as necessidades
desses contextos educacionais.
Além disso, conforme refletimos na primeira parte deste estudo, percebemos uma
necessidade urgente de se implementar estudos mais desenvolvidos na área de altas
habilidades/superdotação, dada a complexidade e importância deste tema para que os
professores

possam dispor de maiores conhecimentos que os preparem para um

posicionamento

seguro e eficaz no processo de identificação dos indivíduos com altas

habilidades/superdotação. Dessa forma, avaliamos que a estrutura mencionada para a
implementação

de

projetos

educacionais

em

áreas

específicas

como

altas

habilidades/superdotação nas escolas requer, necessária e inicialmente, ações que promovam
uma política de formação desses professores, indispensável à promoção das condições básicas
para uma política de educação especial e inclusiva qualitativa. Pois, conforme afirmamos
anteriormente, à medida que busca afirmar-se como especial, demanda profissionais com
formação específica para atender às demandas de tal especialidade.
Assim, os dados obtidos neste estudo apresentaram um resultado indicando que os
professores das escolas Um e Dois não estão preparados para identificar o aluno com altas
habilidades/superdotação. Esse resultado apoia-se num conjunto de fatores, estabelecendo um
elo que se retroalimenta e responde pelas impossibilidades de identificação e atendimento
desses alunos. Salientamos que esse lamentável desperdício de talentos pode gerar sério
prejuízo, não só para indivíduo superdotado, mas também para a sociedade como um todo.
Sobre o referido prejuízo, lembramos o que nos fala Landau (2002) a respeito do aluno
superdotado que precisa ter as suas necessidades atendidas. Essas necessidades referem-se a
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segurança, atenção, pertencimento, reconhecimento e conhecimento, sob pena de
impossibilitar a auto realização das capacidades desses alunos.
Aos problemas já mencionados, somam-se ainda dificuldades com uma falta de
estrutura de trabalho apropriada para os professores, iniciando pelo funcionamento precário
do sistema público de educação. Os professores fazem sérias reclamações sobre as graves
discrepâncias vivenciadas com questões burocráticas da Secretaria da Educação do Estado.
De acordo com os depoimentos, além da falta de formação sistemática em educação especial,
os professores que tem participado dos escassos cursos de capacitação promovidos pela SEC
não são liberados pela referida Secretaria para serem remanejados da sala de aula regular para
as Salas de Recursos Multifuncionais.
Essa situação impede esses professores de atuarem junto a alunos que apresentam
necessidades especiais, dentre elas altas habilidades/superdotação, permitindo uma falta de
atenção total às necessidades desses alunos. É importante lembrar que, em nossa entrevista
com uma das professoras da Escola Um, fomos informados de que a Sala de Recursos
Multifuncionais, desta escola, encontra-se desativada, embora disponha de equipamentos
razoáveis ao seu funcionamento. Quando indagamos os motivos para essa situação, a
professora falou-nos sobre as dificuldades com recursos humanos, pelas razões que
mencionamos.
Outros problemas analisados dizem respeito a um sistema de ensino público dos
âmbitos Estadual e Federal que não oferece condições satisfatórias de infraestrutura, recursos
didáticos, metodológicos e recursos humanos condizentes com as demandas apresentadas.
Dentre essas, distinguem-se as dificuldades de adaptação/flexibilização curricular, que se
somam a outras dificuldades, para o atendimento apropriado ao aluno em suas peculiaridades
e necessidades, como preconiza a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, na Lei
9.394/96, art. 4º, inciso III, art. 47, parágrafo 2º e no Cap.V. art. 58º a 60º (BRASIL, 1996),
que confere destaque à Educação Especial no atendimento às pessoas com necessidades
educacionais especiais e ao aluno com altas habilidades/superdotado. Também merece
destaque o despreparo dos professores, a respeito do tema das altas habilidades/superdotação,
apontando para a falta de políticas públicas educacionais que promovam a formação nesta
área, contribuindo, assim, para reforçar a criação de mitos a respeito destes alunos. Como
exemplo desses mitos, observados em nossa pesquisa, podemos citar a crença de que o aluno,
para ser considerado superdotado, deve apresentar níveis excepcionais de desempenho, ou a
ideia do aluno superdotado como aquele que pertence a uma classe social mais favorecida e,
por essa razão, não estaria na escola pública.
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Desse modo, voltamos a lembrar que Cupertino (2008) discute a questão de quão alta
deve ser a habilidade, afirmando que as pessoas com altas habilidades podem estar só um
passo à frente do desempenho das pessoas em geral, ou podem destacar-se de maneira
notável. Portanto, depreendemos que os alunos das escolas Um e Dois com habilidades acima
da média, mas que não apresentaram um potencial extraordinariamente mais alto que os
colegas, podem estar na situação de invisibilidade em sala de aula. Consoante afirmação de
Alencar (2007), no Brasil, a superdotação é ainda considerada como um fenômeno raro.
Outro importante mito que está relacionado diretamente à falta de (in)formação do
professor diz respeito a uma cultura que se refere ao atendimento em educação especial:
priorizar

o

atendimento

ao

deficiente,

em

detrimento

do

aluno

com

altas

habilidades/superdotação. Como resultado, o professor percebe primeiro, em seus alunos, as
dificuldades, as deficiências e não as habilidades acima da média que podem apresentar.
Assim, conforme mencionamos na introdução deste trabalho, observamos que ainda persiste a
ideia de que educação especial e inclusiva destina-se a alunos com deficiência. Desse modo,
percebemos claramente uma necessidade de se incluir esta modalidade no processo de
atendimento em educação especial na perspectiva da educação inclusiva.
Outra questão, que aparece de forma muito expressiva como obstáculo às condições
apropriadas para a identificação dos alunos com altas habilidades/superdotação, diz respeito à
inexistência de cursos de formação na área, em nível de especialização, além da ausência
desse tema nos currículos dos cursos de graduação, especialmente, nos cursos de Licenciatura.
Além disso, acrescentamos que, embora a Universidade do Estado da Bahia, em 2012, tenha
inaugurado

essa

discussão

com

um

projeto

de

mestrado

na

área

de

altas

habilidades/superdotação, sob a orientação do Prof. Dr. Gilmário Moreira Brito, percebemos a
necessidade de linhas de pesquisas nas Universidades da Bahia que abordem esta temática.
Assim, concluímos que os diversos fatores, expostos neste estudo, dentre eles,
escassos recursos didáticos e pedagógicos, falta de investimento dos órgãos públicos na
formação do professor para o atendimento ao aluno talentoso, além da carência de políticas
públicas educacionais de amplo alcance nos níveis de ensino básico e superior que apoiem o
estudo sistemático das altas habilidades/superdotação na Bahia, respondem pelos obstáculos
ao processo de identificação e atendimento ao aluno com altas habilidades/superdotação nas
escolas Um e Dois.
Esperamos que este estudo, de alguma maneira, possa contribuir com ações
afirmativas futuras, particularmente com incremento de pesquisas na área de altas
habilidades/superdotação na Bahia, no sentido de encurtar a distância atual entre o direito e a
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garantia à educação especial e inclusiva destes alunos como decreta a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional, nº 9394/96, Capítulo V (BRASIL, 1996) e a Declaração
Universal de Direitos Humanos.
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APENDICE A

ROTEIRO GERAL DE ENTREVISTA (ADAPTADO)

TEMA:

BAIRRO
1.1 Chegada ao bairro

1.2 O bairro

a)

Habitações
Características
Quantidade
Localização

b)

Trabalho/emprego
Profissões predominantes –

c)

Transportes mais usados

Condições

d)

Lazer (praia, clube, cinema, festas de largo, São João)

Tipos de lazer

Características

Lazer mais comum

e)

Associações
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Tipos de associações
Influências das associações

f)

Religiões, igrejas

Religiões mais comuns

Envolvimento das religiões

2.

ESCOLA

Fundação

Localização

Características (físicas)

Nível de ensino (primário, médio, Profissionalizante)

Articulação da escola para o bairro

Motivos

b) Condições da escola

Condições do Prédio

c) Funcionamento

Turnos

d) Professores (as)

Onde residem
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Como chegam à escola

e) Cursos oferecidos

Cursos mais procurados

Condições dos cursos

g)

Alunos (as)

Onde residem

Como chegam à escola

2.1

Dimensões Políticas

a)

Direção da escola

Escolha dos diretores

Relação com os professores

Personalidades locais que interferem no funcionamento da escola

b)

Fiscalização

Fiscalização interna e externa

Objetivo da fiscalização

Contratação de Professores

Critérios
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Liberdade de pensamento

c)

Problemas

Os mais evidentes

Resolução

d)

Secretaria de Educação

Tipo de relação

Apoio à escola

e)

Manifestações

Organização

Relacionamento com a Direção

2.2

Dimensões Educacionais

a)

Ensino ( Fundamental, secundário)

Tipo de ensino

Funcionamento

Funcionamento do ensino médio

Instalação (data)

Cursos
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Importância

Condições das oficinas

Outras escolas (condições físicas em relação a esta Escola)

b)

As aulas

Forma das aulas

Funcionamento

c)

Inovações

Ideias pedagógicas

Exigências

d)

Relação professor/aluno

Questões evidentes

e)

Reuniões (Professores, pais e moradores do bairro)

Temas

Encaminhamentos

f)

Organização

Arquivos
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Atas

Fotos

Ofícios

Relatórios (da escola e da inspeção)

2.3

Dimensões culturais

a)

Festas/comemorações na escola

Períodos

As mais comuns

Organização e funcionamento ( Quem organiza)

Registros ( fotos, atas, documentos)

b)

Bairro/escola

Relação

Influência

c)

Presença de instituições sociais (igreja, Sindicato, Associações, grupos,

Sociedades)

Relação com a escola

Exigência educacionais
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Campanhas em favor da escola

3.

a)

TRABSFORMAÇÕES URBANAS

Mudanças no bairro

Principais mudanças

Influência na escola

b)

Mudanças na escola

Principais mudanças

c)

Ex-alunos

Emprego

Mudança de vida

d)

O ensino

Relação presente/passado

Considerações finais
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APÊNDICE B

QUESTIONÁRIO DEDUTIVO

1-P- Vamos começar a entrevista pedindo que o (a) senhor (a) nos fale sobre sua experiência
acadêmica e profissional.

2-P-Como o (a) senhor (a) avalia as condições de trabalho, nesta escola?

3-P- Quais as dificuldades de recursos didáticos, recursos humanos e infraestrutura o (a)
senhor (a) encontra na sala de aula para a realização de seu trabalho docente?

4-P- Como identifica o aluno agitado e que perturba em sala de aula, e quais atitudes adota
com ele?

5-P- O (a) senhor (a) observa alguma diferença no ritmo de aprendizagem em alguns alunos?

6-P- O que essa diferença no ritmo de aprendizagem significa para o (a) senhor (a)?

7-P-Quais são as condutas que espera de seus alunos, como seria uma turma ideal, quais
condutas observa como discrepantes das previstas pelo o (a) senhor (a)?

8-P- Em sua concepção, o que é inteligência?

09- P- O (a) senhor (a) identifica o aluno muito inteligente em sua sala de aula?

10-P- O (a) senhor (a) identifica diferentes habilidades, em seus alunos?

11-P-Qual a concepção do (a) senhor (a) sobre altas habilidades/superdotação?

12- P- Que características de seus alunos o (a) senhor (a) considera como sinal de altas
habilidades/superdotação?
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13-P- Professor (a), quais os aspectos da sua prática escolar, facilitam ou dificultam a
identificação dos alunos com altas habilidades/superdotação?

14-P-Quais os recursos materiais, condições didáticas e pedagógicas da sua escola são
necessários, para identificar o aluno com altas habilidades/superdotação? Com esses recursos
na escola o (a) senhor (a) acha que teria condições de fazer esta identificação?

15-P-Como avalia as relações interpessoais com seus alunos, e em que medida estas relações
contribuem para o desenvolvimento do seu trabalho?
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APÊNDICE C
TERMO DE LIVRE CONSENTIMENTO
Eu,...................................................................................................................................., tendo
sido

convidado(a)

a

participar

do

estudo

sobre

“A

IDENTIFICAÇÃO

DAS

ALTAS/HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO NAS PRÁTICAS DOCENTES DOS
PROFESSORES DE DUAS ESCOLAS PÚBLICAS DE SALVADOR” vinculado ao
Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade da UNEB, recebi da
professora Dartilene Pires de Andrade, pesquisadora responsável pela sua execução, as
seguintes informações que me fizeram entender sem dificuldades e sem dúvidas os seguintes
aspectos da pesquisa:
1. A pesquisa destina-se a coletar opiniões de professores sobre as suas concepções, valores e
atitudes no processo de identificação das altas habilidades/superdotação nas práticas docentes.
2. A pesquisa teve início em 2012 e término previsto para 2014;
3. A geração dos dados dar-se-á através da observação com utilização da metodologia, dos
professores que versarão sobre a minha experiência no processo ensino-aprendizagem em sala
de aula, do ensino fundamental e médio até o presente momento;
4. Estou ciente de que o estudo ainda se desdobrará em uma segunda etapa, que consiste em
um questionário sobre pontos não mencionados ou obscuros;
5. A qualquer momento, eu poderei recusar continuar participando do estudo sem que isso me
traga qualquer consequência negativa;
6. As informações obtidas através de minha participação não permitirão a minha identificação,
exceto à responsável pelo estudo. A divulgação das informações em questão se dará no âmbito
acadêmico, na área da Educação de educandos com altas habilidades/superdotação.
Finalmente, tendo eu compreendido perfeitamente tudo o que me foi informado sobre a minha
atuação no mencionado estudo e estando consciente dos meus direitos e das responsabilidades
da minha participação, dou o meu consentimento, sem que para isso eu tenha sido obrigado.

Salvador, ____________________________________
_________________________
Assinatura do (a) voluntário (a)

____________________________
Assinatura do responsável pelo estudo
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ANEXO A

Escalas para Avaliação das Características Comportamentais de Alunos com
Habilidades Superiores
Joseph S. Renzulli / Linda H. Smith / Alan J. White / Carolyn M. Callahan / Robert
K. Hartman
Tradução: Angela Virgolim
Nome:
Idade:
Escola:
Série:
Observador:
Há quanto tempo conhece o aluno?
Data:

Parte 1: Características de Aprendizagem
1. Tem vocabulário notavelmente avançado para a idade ou série; usa termos de modo
significativo; tem comportamento verbal caracterizado por “riqueza” de expressão,
elaboração e fluência.
2. Possui um grande estoque de informação sobre uma variedade de tópicos (que vai além
dos interesses habituais de crianças da sua idade).
3. Demonstra facilidade e rapidez para lembrar informações.
4. Tem compreensão rápida de relações causa-efeito; tenta descobrir o como e porquê das
coisas; faz muitas perguntas provocativas (e não apenas perguntas informativas ou
concretas); quer saber o que faz as coisas (ou pessoas) funcionarem.
5. Tem um rápido entendimento de princípios subjacentes e pode rapidamente fazer
generalizações válidas sobre eventos, pessoas, ou coisas; procura semelhanças e
diferenças em eventos, pessoas e coisas.
6. É um observador perspicaz e alerta; normalmente observa mais ou apreende mais de uma
história, filme etc., do que os outros.
7. Lê muita coisa por conta própria; normalmente prefere livros de nível adulto; não evita
materiais difíceis; pode demonstrar preferência por biografias, autobiografias,
enciclopédias e atlas.
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8. Tenta entender material complicado separando-o em suas partes respectivas; raciocina por
si próprio; compreende respostas lógicas e de bom senso.

Escalas para Avaliação das Características Comportamentais de Alunos com
Habilidades Superiores
Joseph S. Renzulli / Linda H. Smith / Alan J. White / Carolyn M. Callahan / Robert
K. Hartman
Tradução: Angela Virgolim
Nome:
Escola:
Observador:
Há quanto tempo conhece o aluno?

Idade:
Série:
Data:

Parte II: Características Motivacionais
1.

Torna-se absorvido e totalmente envolvido em certos tópicos ou problemas; é persistente
buscando conclusão da tarefa. (Às vezes é difícil de conseguir que ele passe para outro
tópico).

2.

Fica facilmente chateado com tarefas de rotina.

3.

Necessita pequena motivação externa para completar um trabalho que inicialmente o
estimula.

4.

Se esforça para atingir a perfeição; é autocrítico; não se satisfaz facilmente com a própria
velocidade ou com sua própria produção.

5.

Prefere trabalhar independentemente; requer pequena direção de professores.

6.

Está interessado em muitos “problemas de adulto” como religião, política, sexo, raça mais do que é comum para o nível de idade.

7.

É frequentemente assertivo (às vezes até mesmo agressivo); teimoso em suas convicções.

8.

Gosta de organizar e trazer estrutura às coisas, pessoas e situações.

9.

Está bastante preocupado com o certo e o errado, o bem e o mal; frequentemente avalia e
faz julgamento de eventos, pessoas e coisas.
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Escalas para Avaliação das Características Comportamentais de Alunos com
Habilidades Superiores
Joseph S. Renzulli / Linda H. Smith / Alan J. White / Carolyn M. Callahan / Robert
K. Hartman
Tradução: Angela Virgolim
Nome:
Escola:
Observador:
Há quanto tempo conhece o aluno?

Idade:
Série:
Data:

Parte III: Características de Criatividade
1.

Demonstra grande curiosidade sobre muitas coisas; está constantemente fazendo
perguntas sobre tudo e todos.

2.

Gera um grande número de ideias ou soluções para problemas e perguntas;
frequentemente oferece respostas incomuns, diferentes, únicas e inteligentes.

3.

É desinibido em expressar opinião; às vezes é radical e espirituoso na discordância; é
tenaz.

4.

Gosta de correr riscos; é aventureiro e especulativo.

5.

Demonstra bastante brincadeira intelectual; fantasia; imagina (fico imaginando o que
aconteceria se...); manipula ideias (isto é, muda, elabora ideias); está frequentemente
preocupado em adaptar, melhorar e modificar instituições, objetos e sistemas.

6.

Demonstra senso de humor e vê humor em situações que podem não parecer
humorísticas a outros.

7.

Está atento aos seus impulsos e mais aberto ao irracional que existe em si próprio (os
meninos expressam mais livremente o interesse por meninas; e as meninas expressam
maior independência que a habitual); demonstra sensibilidade emocional.

8.

É sensível a beleza; mostra-se atento às características estéticas das coisas.

9.

Não-conformista; aceita a desordem; não se interessa por detalhes; é individualista; não
teme ser diferente.

10. Critica construtivamente; está pouco disposto aceitar autoritarismo sem exame crítico.
Escalas para Avaliação das Características Comportamentais de Alunos com Habilidades
Superiores
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Joseph S. Renzulli / Linda H. Smith / Alan J. White / Carolyn M. Callahan / Robert
K. Hartman
Tradução: Angela Virgolim
Nome:
Escola:
Observador:
Há quanto tempo conhece o aluno?

Idade:
Série:
Data:

Parte IV: Características de Liderança
1.

Aceita bem responsabilidades; pode-se contar com ele para cumprir o que prometeu, o que ele
normalmente faz bem feito.

2.

É autoconfiante com crianças da sua própria idade, como também com os adultos; parece à
vontade quando solicitado a mostrar seu trabalho à classe.

3.

Parece ser querido por seus colegas de classe.

4.

É cooperativo com os professores e colegas; tende a evitar brigas e é geralmente fácil de se
dar bem.

5.

Pode se expressar bem; tem boa facilidade verbal e normalmente é bem compreendido.

6.

Adapta-se prontamente a situações novas; é flexível em pensamento e ação, e parece não se
transtornar quando a rotina normal é mudada.

7.

Parece gostar de estar com outras pessoas; é sociável e prefere não estar só.

8.

Tende a dominar os outros quando eles estão ao seu redor; geralmente dirige a atividade na
qual ele está envolvido.

9.

Participa da maioria das atividades sociais promovidas pela escola; pode-se sempre contar
com sua presença nas atividades em que todos comparecem também.

10. Sobressai-se em atividades atléticas; é bem coordenado e gosta de vários tipos de jogos
atléticos.
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Escalas para Avaliação das Características Comportamentais de Alunos com
Habilidades Superiores
Joseph S. Renzulli / Linda H. Smith / Alan J. White / Carolyn M. Callahan / Robert
K. Hartman
Tradução: Angela Virgolim
Nome:
Escola:
Observador:
Há quanto tempo conhece o aluno?

Idade:
Série:
Data:

Parte V- Características Artísticas
1.

Gosta de participar de atividades de Artes; é ávido em expressar suas idéias visualmente.

2.

Incorpora grande número de elementos em seus trabalhos de Arte; varia o tema e o
conteúdo do trabalho de Arte.

3.

Chega a soluções únicas e não convencionais à problemas artísticos ao invés de soluções
tradicionais e convencionais.

4.

Se concentra por períodos longos de tempo em projetos de Arte.

5.

Gosta de experimentar meios diferentes; experimenta usando uma variedade de materiais
e técnicas.

6.

Tende a selecionar Arte como meio de expressão para atividades livres ou projetos de
sala de aula.

7.

É particularmente sensível ao ambiente; é um observador perspicaz - percebe o incomum,
que pode estar sendo negligenciado pelos outros.

8.

Produz equilíbrio e ordem em seu trabalho de Arte.

9.

É crítico de próprio trabalho; estabelece altos padrões de qualidade; freqüentemente refaz
uma criação para poder refiná-la.

10. Demonstra um interesse no trabalho de outros alunos - passa tempo estudando e
discutindo o trabalho deles/delas.
11. Elabora as ideias de outras pessoas - usa estas ideias como um “trampolim” ao invés de
copiá-las.
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Escalas para Avaliação das Características Comportamentais de Alunos com
Habilidades Superiores
Joseph S. Renzulli / Linda H. Smith / Alan J. White / Carolyn M. Callahan / Robert
K. Hartman
Tradução: Angela Virgolim
Nome:
Escola:
Observador:
Há quanto tempo conhece o aluno?

Idade:
Série:
Data:

Parte VI: Características Musicais:

1.

Demonstra um interesse contínuo em música - procura oportunidades para ouvir e criar
música.

2.

Percebe finas diferenças em tom musical (intensidade, sonoridade, timbre, duração).

3.

Facilmente se lembra de melodias e pode reproduzi-las com precisão.

4.

Participa animadamente de atividades musicais.

5.

Toca um instrumento musical (ou indica um forte desejo de tocar um instrumento).

6.

É sensível ao ritmo da música; responde com movimentos corporais a mudanças no
tempo da música.

7.

Está atento e pode identificar uma variedade de sons ouvidos a um determinado
movimento - é sensível a ruídos “de fundo”, a cordas que acompanham uma melodia, aos
sons diferentes de cantores ou instrumentistas em um desempenho.
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Escalas para Avaliação das Características Comportamentais de Alunos com
Habilidades Superiores
Joseph S. Renzulli / Linda H. Smith / Alan J. White / Carolyn M. Callahan / Robert
K. Hartman
Tradução: Angela Virgolim
Nome:
Escola:
Observador:
Há quanto tempo conhece o aluno?

Idade:
Série:
Data:

Parte VII: Características Dramáticas
1.

Se oferece para participar em peças da escola ou peças satíricas.

2.

Conta histórias ou fala de suas experiências com facilidade.

3.

Usa gestos e expressões faciais de forma efetiva para comunicar seus sentimentos.

4.

É adepto à dramatização e improvisação, gostando de representar situações que surgem
na hora.

5.

Pode prontamente se identificar com os humores e motivações dos personagens.

6.

Utiliza o corpo e a postura com facilidade para a sua idade.

7.

Cria peças originais ou inventa peças a partir de histórias.

8.

Comanda e prende a atenção de um grupo quando fala.

9.

Consegue evocar respostas emocionais dos ouvintes - pode conseguir que as pessoas
riam, franzam as sobrancelhas, sintam-se tensos, etc.

10. Consegue imitar outros - pode imitar o modo com que as pessoas falam, caminham,
gesticulam.
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ANEXO B

LISTA DE INDICADORES

Escola:

Professor:

Turno:

Data:

Curso:

Série:

Turma:

A - Indique em cada item alunos de sua turma, menino ou menina, que, em sua opinião,
apresentam as seguintes características:

1-Os melhores da turma nas áreas de linguagem, comunicação e expressão;
2-Os melhores nas áreas de matemática e ciências;
3-Os melhores nas áreas de arte e educação artística;
4-Os melhores em atividades extracurriculares;
5-Mais verbais, falantes e conversadores;
6-Mais curiosos, interessados, perguntadores;
7-Mais participantes e presentes em tudo, dentro e fora da sala de aula;
8-Mais críticos com os outros e consigo próprios;
9-De melhor memória aprendem e fixam com facilidade;
10-Mais persistentes, compromissados, chegam ao fim do que fazem,
11-Mais independentes iniciam o próprio trabalho e fazem sozinhos;
12-Entediados, desinteressados, mas não necessariamente atrasados;
13-Mais originais e criativos;
14-Mais sensíveis aos outros e bondosos com colegas;
15-Preocupados com o bem estar dos outros;
16-Mais seguros e confiantes em si;
17-Mais ativos, perspicazes, observadores;
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18-Mais capazes de pensar e tirar conclusões;
19-Mais simpáticos e queridos pelos colegas
20-Mais solitários e ignorados;
21-Mais levados, engraçados, “arteiros”;
22-Que você considera mais inteligente;
23-Com melhor desempenho em esportes e exercícios físicos;
24-Que sobressaem em habilidades manuais e motoras;
25-Que produzem respostas inesperadas e pertinentes;
26-Capazes de liderar e passar energia própria para animar o grupo.

B - Existe em sua turma alguma criança com outros talentos especiais? Quem? Como se
manifesta o seu talento? (Pode anexar qualquer material que julgar pertinente).
C - Comentários e observações que deseje fazer. (Pode anexar folhas se desejar).

