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Quanto ao motivo que me impulsionou, foi simples. 

[...] É a curiosidade – em todo caso, a única espécie 
de curiosidade que vale a pena ser praticada com 
um pouco de obstinação: não aquela que procura 

assimilar o que convém conhecer, mas a que 
permite, separar-se de si mesmo. [...] Existem 

momentos na vida onde a questão de saber se se 
pode pensar diferentemente do que se pensa, e 

perceber diferentemente do que se vê, é 
indispensável para continuar a olhar e refletir. 
Michael Foucault (apud EIZIRIC, 1988, p. 13). 



 

RESUMO 
 

Esta investigação intitulada “Alunos com altas habilidades/superdotação e a 
percepção docente: um estudo fenomenológico” vem discutir sobre a percepção do 
professor em relação aos alunos categorizados com altas habilidades/superdotação, 
tendo a fenomenologia como suporte. Não a fenomenologia como um pensar 
filosófico, mas como recurso metodológico que se abre para a busca do fenômeno, 
que o interroga e o experiencia. Neste sentido, levantou-se como interrogação: 
Como o professor percebe os alunos com altas habilidades?, tendo esta 
interrogação como a direção aos procedimentos de pesquisa. E a pergunta: O que 
acontece no encontro professor e aluno com altas habilidades?, por sua vez, foi a 
maneira pela qual esta interrogação foi perseguida. A pesquisa teve como 
sustentação teórica a discussão acerca das altas habilidades/superdotação, a 
formação do professor e o processo de inclusão desses alunos nas classes 
regulares. As entrevistas foram realizadas em escolas municipais de Salvador, com 
7 professoras que atuam no 5º ano de escolarização do Ensino Fundamental – anos 
iniciais. A análise e a interpretação se deram através da leitura exaustiva das 
descrições das professoras, as quais revelaram a essência do fenômeno. 
 

Palavras-chave: Altas Habilidades/superdotação. Formação de professor.  
                            Fenomenologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

This research entitled "Students with high ability / giftedness and teacher perception: 
a phenomenological study" comes discuss the perception of the teacher in relation to 
students categorized with high abilities / giftedness, and phenomenology as support. 
Not phenomenology as a philosophical thinking, but as a methodological resource 
that opens to the search of the phenomenon, the questions and the experience. In 
this sense, it rose as question: How the teacher perceives the students with high 
skills? Taking this question as the direction to research procedures. And as a 
question: What happens in the teacher and student meeting with high skills? This in 
turn was the way in which this question was pursued. The research was theoretical 
support the discussion of high abilities / giftedness, teacher training and the process 
of inclusion of these students in regular classes. Interviews were conducted in public 
schools in Salvador, with 7 teachers who work in the 5th year of education of 
elementary school – early years. Analysis and interpretation is given by exhaustive 
reading the descriptions of teachers, which revealed the essence of the 
phenomenon. 
 
Keywords: High Skills / giftedness. Teacher training. Phenomenology. 
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1 MINHAS ITINERÂNCIAS: INTENSIFICAÇÃO DO MEU SER A PARTIR DE  

   EXPERIÊNCIAS FORMATIVAS 

 

Remetendo-me ao pensamento de Foucault, citado na epígrafe desta 

dissertação, a curiosidade me trouxe até aqui. Impulsionou-me a percorrer caminhos 

desconhecidos, buscando densidade para interrogações que inquietavam minha 

prática, a qual tenho me empenhado para transformar.  

Quanto à minha interrogação, percebo-a envolta numa rede de sentidos que 

ultrapassa a percepção individual. Tomo por empréstimo o sentido da importância da 

relação humana atribuído pelo poeta Rilke: 

 
De ser humano para ser humano é tudo tão difícil e não ensaiado, tão sem 
modelo e exemplo que deveríamos, em cada relacionamento, viver com 
total atenção, criativos sempre que se exigir algo novo e houver tarefas e 
questões e demandas [...] (RILKE, 2007, p. 92).  

 
Minha pergunta refere-se à minha história como professora e sobre as 

relações e sensibilidades que me sustentam. Ser professora, como diz o poeta Rilke 

(2007), é estar aberto para as experiências e emoções das histórias de nossos 

alunos e alunas, ser afetada pelas histórias de pessoas com as quais convivi e 

convivo, direta ou indiretamente, na minha caminhada. 

A caminhada por essas vias formativas teve início em 1995, quando iniciei 

minha carreira como professora na Rede Municipal de Ensino de Salvador. Recém-

formada no curso de Pedagogia, em 1994, cheia de sonhos e desejo de atuar, me 

deparei com uma comunidade carente, localizada em um dos ecossistemas mais 

marginalizados econômica e politicamente: o mangue. A escola Sociedade Seis de 

Janeiro, na qual vivenciei minha experiência inicial de ser professora, ficava em uma 

comunidade de mangue, que fora aterrada através do empenho e luta dos 

moradores. Sem dúvida, essa experiência profissional foi marcante como vivência 

formativa para o meu ser professora. 

Muitos dos alunos que estudavam naquela escola moravam em palafitas, 

lugar onde não havia saneamento básico nem infraestrutura. Muitos deles não 

tinham televisão, geladeira, fogão etc. em casa. Viviam em condições degradantes, 

fato que não os impedia de ir à escola todos os dias. A escola, para eles, era o lugar 

de diversão e, para os pais, a esperança de algo melhor para os filhos, pois 

deixavam claro que a educação poderia mudar a vida daquelas crianças. Vale 
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ressaltar que a escola foi criada pelo empenho da comunidade e, somente depois, 

foi inserida no grupo das escolas municipais. 

Nesse contexto, no ano 2001 tive contato com uma aluna que muito me 

chamou atenção. No ano anterior, quando recebíamos dos colegas a lista indicando 

o desempenho dos alunos que iríamos atender no ano seguinte, uma das 

professoras fez uma ressalva: “Ano que vem você será professora de PK1 

maluquinha”, e, no parecer, dizia que aquela aluna era dispersa, hiperativa, que 

comandava todos os alunos e conseguia fazer com que todos a seguissem. Isso 

gerou em mim uma enorme inquietação. Afinal, o que aprendi no curso de 

Pedagogia me bastaria para atender àquela aluna? 

Primeiro dia de aula do 1º ano do Ciclo de Estudos Básicos (CEB)2 e eu 

estava ansiosa e extremamente desconfortável diante do que me esperava. O 

sentimento constante que tinha era o de estar abrindo a Caixa de Pandora3 e de não 

saber lidar com o que sairia dali. Aqueles dias tornaram-se quase um filme de terror 

e eu os vivia mais intensamente nos planejamentos, quando a colega insistia em 

perguntar por PK e eu respondia, meio sem jeito, que até então estava tudo 

correndo bem, fala que me apavorava, pois eu temia que, futuramente, algo que me 

desestabilizasse pudesse ocorrer. 

Durante as aulas eu não dava trégua a PK; criei mil e um artifícios para 

prender sua atenção: passava muitas atividades extras. A tensão que eu vivia, 

causada pela profecia da antiga professora de PK, de que ela, inevitavelmente, 

criaria problemas, me perturbava muito e me deixava extremamente estressada. 

Passava horas criando atividades para acalmar uma “fera” até então adormecida. 

Ressalto que me refiro a uma criança de seis anos que, em menos de um mês, 

aprendeu a ler, escrever e produzir textos maravilhosos. Tinha um comportamento 

exemplar e aprendia com extrema facilidade. Apesar da timidez, mostrava grande 

desenvoltura com as palavras. Observei que os colegas de PK percebiam sua 

extrema desenvoltura e sua capacidade acima da média.  

                                                           
1 Iniciais da aluna da pesquisadora. 
2 Constitui-se em uma organização pedagógica, integrada ao ensino fundamental, não seriada, que 

visa garantir a continuidade da aprendizagem dos alunos sem interrupção dos seus estudos no 
ciclo. 

3 Artefato que aparece na literatura portuguesa oriunda do mito greco-romano da criação de Pandora, 
primeira mulher criada por Zeus, a quem se deu de presente uma caixa que continha os males do 
mundo. 
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Desafiada pela singularidade de PK, comecei a fazer leituras sobre crianças 

com altas habilidades para tentar identificar se ela possuía características que assim 

a diagnosticasse. Nesse processo formativo, fui descobrindo um mundo novo. Minha 

atuação como professora de PK possibilitou-me observá-la com olhar crítico de 

investigadora, tentando compreender seus comportamentos para tentar, mesmo que 

timidamente, atender as suas necessidades. Comecei a compreender melhor o 

estilo de aprendizagem de PK, isto é, a especificidade de sua cognição, mas ficava 

perplexa com o comportamento da minha colega em relação a ela. Questionava-me 

sempre o que levava a colega professora a se dirigir àquela aluna daquele jeito e o 

que teria acontecido no encontro da professora como a aluna com altas habilidades.  

Da Caixa de Pandora saiu satisfação, alegria, entusiasmo, vontade de saber 

mais sobre esta criança. Meus questionamentos, nutridos pelas experiências 

vivenciadas no chão da escola, direcionavam meu olhar para a percepção do 

professor em relação aos alunos com altas habilidades/superdotação. As palavras 

quase proféticas usadas pela colega para caracterizar PK soavam no meu ouvido 

constantemente. A profecia não se realizou, e eu via PK superar-se a cada dia, pois 

aprender para ela era algo empolgante e desafiador. 

Nessa minha itinerância, caminhei por diversas trilhas formativas que se 

constituíram em processos de subjetivação, para me tornar o que estou sendo neste 

momento, tanto na minha vida pessoal como profissional. Em 2002, na Secretaria 

Municipal de Educação de Salvador, assumi o cargo de coordenadora pedagógica 

do Ensino Fundamental. Estando neste lugar, trabalhei com os processos de ensino, 

aprendizagem, avaliação e formação de professores. 

Minha atuação como coordenadora permitiu-me ter uma visão mais ampliada 

do processo pedagógico. Se como professora de uma classe me inquietava o 

movimento do ser e do conhecer, do qual emergia a tentativa de compreender o 

fenômeno percebido, como coordenadora pedagógica me questionava qual seria a 

percepção do professor em relação aos alunos com altas habilidades/superdotação. 

Ser coordenadora do Ensino Fundamental de 451 escolas me fez ficar mais atenta à 

dinâmica desse fenômeno, tendo uma visão mais integrada do sistema educacional. 

Ainda com minha inquietação, comecei a buscar na Rede Municipal de Ensino 

os alunos categorizados com altas habilidades/superdotação e seus professores, e 

como acontecia esse encontro. Foi quando percebi que o desempenho dos alunos 

com altas habilidades/superdotação na Rede Municipal de Ensino de Salvador 
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apresentava um declive, quando não abandonavam a escola antes de findar o ano 

letivo. Iniciei o rastreamento dos alunos classificados como portadores de altas 

habilidades regularmente matriculados na Rede Municipal de Ensino do município 

de Salvador. Trouxe para minha busca a “curiosidade apaixonada” de Einstein. 

Provavelmente, ele e outros, como Bill Gattes, Steve Jobs, Thomas Edison, todos 

categorizados como sujeitos com altas habilidades, abusaram da curiosidade para 

explorar o universo ao seu redor e alcançar o que nem imaginavam. 

Sob meu olhar, o ser professor vai se configurando em um ser que interroga. 

Neste movimento reflexivo de dúvidas e percepções, oriundas das duas 

perspectivas, dos dois locus de observação (professora e coordenadora) não existia 

uma articulação do que fora percebido com a reflexão. A reflexão sobre minhas 

vivências foi o solo a partir do qual minhas interrogações ganharam raízes e 

deixaram emergir a interrogação desta pesquisa: Como o professor percebe os 

alunos com altas habilidades/superdotação? E como pergunta para esta 

investigação: O que acontece no encontro entre professor e alunos com altas 

habilidades? Como eles vivenciam esse fenômeno? 

Pode-se perceber que essa pergunta abrange um amplo campo de 

investigação, pois destaca o sujeito com sentimentos, opiniões, concepções e, sob 

este olhar, se dissipa na sua complexidade. Entretanto, a pergunta é determinada, 

direta e marca o instante em que o encontro acontece: no seu tempo e espaço. Este 

encontro que se torna o eixo central da pergunta e, em parceria com o acontecer, 

chama para si o aluno com altas habilidades e o ser professor, levando-nos à 

indagação: o que se mostra realmente acontece?  

O encontro é o momento em que o fenômeno se mostra. O fenômeno que se 

intenciona compreender, neste caso, a percepção que o professor tem do aluno com 

altas habilidades/superdotação, e que traz consigo toda uma historicidade de vida, 

formação, visão de mundo e de homem. Este fenômeno abre a possibilidade de se 

investigar o ser professor, a formação do professor e o aluno com altas habilidades/ 

superdotação, tendo como interseção o encontro. Para apresentar este estudo de 

caráter exploratório, entrei em contato com as escolas onde os alunos categorizados 

com altas habilidades estavam matriculados, a fim de conhecer seus professores e 

acompanhar mais de perto sua prática, bem como entender o cotidiano desses 

alunos na sala de aula. Busquei, portanto, analisar como essas situações da 
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cotidianidade, esses encontros reverberam na prática do professor e na 

aprendizagem dos alunos. 

Assim, neste trabalho investigativo intitulado “Alunos com Altas Habilidades e 

a percepção docente”, com o objetivo de afunilar o campo de ação do pesquisador, 

decidiu-se discutir Como o professor percebe os alunos com altas 

habilidades/superdotação, a partir das práticas de inclusão que permeiam a escola, 

considerando os vínculos criados neste convívio. Destarte, como questão para 

estudo, temos: O que acontece no encontro professor e alunos com altas 

habilidades? 

Para responder essa pergunta foram analisadas as práticas de inclusão 

adotadas na escola que poderiam determinar a participação dos alunos com altas 

habilidades no processo escolar, bem como a percepção dos docentes nesta 

relação. Nesse sentido, tem-se como objetivo-fim neste estudo fenomenológico 

compreender a percepção que permeia a prática pedagógica de docentes que 

atuam junto a estudantes com altas habilidades, analisando suas interfaces no 

processo formativo. 

Como objetivos-meio, tem-se: discutir a formação do professor e a relação 

que mantém com o estudo sobre altas habilidades; inferir o sentido das altas 

habilidades no processo pedagógico, estabelecendo as interfaces que configuram a 

aprendizagem neste processo; obter unidades de significado da percepção docente, 

referente aos alunos com altas habilidades. 

A pretensão, inicialmente, é vislumbrar a percepção dos docentes gerada a 

partir da sua prática pedagógica com estudantes com altas habilidades. Para 

cumprir esse propósito, é necessária, acima de tudo, a compreensão da realidade 

pesquisada, para que, no diálogo com esta realidade, seja possível delinear o 

caminho a ser percorrido na investigação.  

Para delimitar a postura teórico-metodológica pertinente a esta investigação, 

partiu-se do pressuposto fenomenológico de Husserl, que permite estabelecer a 

intercessão necessária acerca do fenômeno que se mostra, explicitando o sentido 

do ser, um dos objetivos da fenomenologia. Assim, foi possível identificar a pesquisa 

qualitativa como aquela que se aproxima dos pressupostos teórico-metodológicos 

que melhor se adequam ao objeto de investigação (ANDRÉ, 1995).  

A opção metodológica foi pelo método fenomenológico, no qual se busca, 

através da intercessão das experiências vivenciadas, construir uma Rede de 
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Significados que possa descrever Como o professor percebe os alunos com altas 

habilidades/superdotação. Este método abre possibilidades para o pensar refletido 

do fenômeno estudado, tendo como referência os estudos de Maria Viggiani Bicudo 

e Joel Martins (2005). 

A observação do campo de pesquisa foi sistemática, sempre possibilitando 

um contato maior do pesquisador. A entrevista, por sua vez, agregou informações às 

observações, tendo sido gravada, a fim de registrar com fidedignidade a fala dos 

colaboradores até obter unidades de significado. 

Para a análise dos dados, foi necessária uma caminhada que se baseou nas 

discussões sobre Altas Habilidades/Superdotação, no Brasil e no mundo, a 

formação do professor e as concepções de inclusão, gerados a partir dos vínculos 

criados na escola. Neste trabalho teremos como alicerce para discussão sobre altas 

habilidades/superdotação as concepções de Joseph Renzulli (1986, 1988, 2004) 

através do modelo dos três anéis. 

Esse estudo foi estruturado em quatro seções que buscam um olhar rigoroso 

em relação à percepção de sentido que permeia a prática pedagógica de docentes 

que atuam com estudantes com altas habilidades. Na primeira seção, apresentam-

se as inquietações, a interrogação e a pergunta de investigação, considerando a teia 

a partir da qual o fenômeno foi gerado. Na segunda seção, apresento a trajetória 

metodológica que desvelará o caminho descritivo em busca do olhar rigoroso do 

real, de forma a eleger unidades de significado pertinentes ao fenômeno estudado. 

Na terceira e quarta seções, vou ao encontro de concepções epistêmicas que 

respaldaram a busca por caminhadas interpretativas sobre o fenômeno dado. Na 

quinta seção dá-se o desdobrar da trama fenomenológica na busca de compreender 

o fenômeno na sua essência, desnudando o fenômeno dado através de 

interpretações e realizando reflexões sobre a própria reflexão do sujeito, conduzindo 

à transcendência do fenômeno. 

Após, apresento as considerações temporais do fenômeno, a partir das 

convergências das unidades de significado que, a propósito, permanecem abertas a 

novas interpretações. 
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2 O CAMINHAR METODOLÓGICO: O MÉTODO COMO HORIZONTES DE  
   SENTIDOS 
  

Há momentos formativos que nos abordam de forma impactante e nos fazem 

questionar o sentido das nossas ações no âmbito de determinado fazer, para que 

esse fazer se revele e mostre o que nele nos afeta e é afetado por nossa 

singularidade. A atividade de pesquisa é um desses momentos. Como nos 

enxergamos como pesquisadores iniciantes? Como a tradição da pesquisa se 

mostra ao nosso fazer inicial? São muitas questões que nos inquietam e nos 

confrontam com diversas possibilidades do fenômeno investigado aparecer e se 

configurar no interior de determinado paradigma.  

 

2.1 O PENSAR FENOMENOLÓGICO: O HORIZONTE DA PESQUISA 

 

Uma das questões importantes que se colocaram para mim foi a definição do 

horizonte epistemológico a partir do qual as perguntas seriam feitas. Nesta direção, 

Bicudo (2011) nos aponta uma fundamental diferenciação entre interrogação e 

pergunta, a qual não havia me ocorrido anteriormente, mas que avalio fazer muito 

sentido e, dessa forma, trago para meu campo de visão como pesquisadora e, com 

isso, construí uma perspectiva focada para esse novo sentido, que agora também 

pertence ao meu olhar. Para Bicudo (2011, p. 22), ao fazer a interrogação sobre o 

que já existe quando se inicia o processo de pesquisa, encontra-se: 

 
O que há são interrogações que indicam para onde o olhar se dirige, 
focando o fenômeno em suas perspectivas e modos de apresentar-se, 
dando-se a conhecer [...]. A interrogação é correlata ao interrogado e a 
quem interroga. Essa complexidade não pode ser ignorada ou 
menosprezada. Ao falar que o interrogado – fenômeno- se doa em modos 
de aparecer, não estamos dizendo que há algo em si que decida se mostrar 
deste ou daquele modo. Chamamos a atenção para os modos de isso que 
interrogamos estar no mundo contextualizado em fisicalidades específicas 
que têm a ver com matéria-forma e que não se aprisiona ao como se mostra 
em certo momento, pois também está em movimento, como em movimento 
está quem pergunta e a própria pergunta. Sendo assim, a complexidade 
interrogação-interrogado- quem interroga há que ser ouvida, buscando 
compreender do que se trata a investigação em movimento. (BICUDO, 
2011, p. 22). 

 
A interrogação e a pergunta são correlacionadas, fazem parte do mesmo solo, 

entretanto, possuem especificidades. A interrogação tem um caráter ontológico a 

partir do qual as perguntas podem surgir em unidade de sentido. Bicudo (2011) nos 
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ajuda a compreender que a interrogação interroga o mundo, enquanto a pergunta 

perspectiva a interrogação para dar-lhe materialidade, fisicalidade. Vejamos por 

suas palavras: 

 
A interrogação é diferente da pergunta, que indaga, solicitando 
esclarecimento e explicitações; do problema, que explicita a pergunta, 
problematizando uma situação de maneira mais discursiva ou colocando as 
variáveis já determinadas que o constituem sob a forma de uma equação; 
da hipótese colocada sob suspeita, cuja confirmação ou negação fica por 
conta da pesquisa efetuada. Compreendemos que a interrogação subjaz a 
essas modalidades e que formular problemas, hipóteses e perguntas são 
maneiras de assumir perspectivas a partir das quais a interrogação será 
perseguida. Ela diz da perplexidade do investigador diante do mundo, a qual 
se manifesta inclusive como força que o mantém alerta buscando, 
inquirindo, não se conformando com respostas quaisquer. As formas pelas 
quais a interrogação é explicitada são múltiplas e têm a ver com a própria 
formação do pesquisador e com sua concepção de mundo e de ciência. A 
interrogação persiste, muitas vezes, ao longo da vida do pesquisador ou 
mantém-se durante muito tempo como força que, como a physis, faz brotar 
e manter-se sendo. (BICUDO, 2011, p. 24). 

 
Compreende-se que minha interrogação mobiliza determinados eixos 

experienciais e epistêmicos relacionados com inquietações que me instigaram na 

proposição desta pesquisa e, dessa forma, a produzir perguntas sobre o aparecer do 

fenômeno das altas habilidades na experiência de docentes da educação básica da 

rede municipal de ensino de Salvador, o que nos remete à necessidade dos 

professores descreverem suas experiências da realidade vivida. Feita a demarcação 

do movimento vivido na construção de minhas formulações metodológicas, passo a 

relatar as opções que configuram minha trilha metodológica.  

Segundo Minayo (2010, p. 621-622): 

 
A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 
quantificado, ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, 
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço 
mais profundo das relações dos processos e dos fenômenos que não 
podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. 

 
 A problematização sobre a percepção dos professores em relação aos alunos 

com altas habilidades, sem esquecer as peculiaridades desses indivíduos, tornou 

clara a minha visão de que o fenômeno solicita à metodologia escolhas coerentes 

com a natureza da interrogação e da pergunta, fato que direcionou a definição por 

uma pesquisa qualitativa com abordagem fenomenológica. Isto porque entendo que 

a pesquisa qualitativa se sustenta em concepções específicas sobre a realidade, 

para as quais a dimensão subjetiva, os desejos, a cosmovisão etc. são fundamentais 
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como elementos que traçam a cartografia do método enquanto plano de visão. Na 

pesquisa qualitativa, é essencial que o pesquisador compreenda que o processo é 

tão ou mais relevante que o produto, isto é, o produto é percebido como parte do 

processo cotidiano de construção e interpretação de sentidos. Não se descarta, 

conforme pretendeu o método positivista, o frouxo, o fluxo, a polifonia e mistura, 

mas, ao contrário, é na expressão da manifestação da vida vivente, com seus 

ruídos, atravessamentos e lógicas caóticas que os fenômenos humanos precisam 

ser compreendidos: 

 
Nos instantes quaisquer, nos espaços quaisquer, para extrair das 
banalidades e do ordinário que se passa, buscamos algo que nos force a 
pensar, não apenas algo que nos leve a reconhecer aquilo que já se tornou 
evidente. Buscamos vidência e não evidências. (FONSECA, 1995, p. 33). 

 
A base epistemológica e fenomenológica na qual este trabalho se sustenta 

estabelece o caráter experiencial dos fenômenos, sendo possível considerar os 

contextos como o compartilhamento do perceber, do compreender e do interpretar. 

A experiência humana, social, cultural, educativa, pedagógica etc., tem o potencial 

de expressar a multiplicidade e a singularidade que nos constitui, ao tempo em que 

também coloca em circulação sentidos compartilhados. A fenomenologia tem a 

pretensão de “[...] explicar as estruturas em que a experiência se verifica, de deixar 

transparecer, na descrição da experiência, suas estruturas universais.” (CAPALBO, 

2008, p. 18).  

No meu entender, a fenomenologia como método é um dos modos mais 

adequados de investigar o mundo vivido, bem como questões como a mutabilidade 

e a relatividade da verdade. As indagações aqui apresentadas levaram-me a buscar 

uma trilha metodológica capaz de desvelar como o professor percebe os alunos com 

altas habilidades/superdotação em classes regulares da rede municipal de ensino de 

Salvador. Tal interrogação pode ser focada na seguinte pergunta: o que acontece no 

encontro professor e aluno com altas habilidades/superdotação? Nossa aposta 

metodológica é que a fenomenologia nos dará acesso às vivências imediatas, pré-

reflexivas e contextualizadas. 

Fenomenologia, como se sabe, tem como origem as palavras fenômeno – 

aquilo que se mostra, somado ao termo logos, que diz dos atos da consciência. 

Partindo dessa premissa, o fenômeno que se mostra trata-se, portanto, de ato 

efetuado por sujeito que olha atentivamente para o que se mostra, levando-se em 
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consideração que o que se mostra não é um objeto que pode ser manipulado, 

medido pelo sujeito observador. Conforme afirmam Bicudo e Martins (2005), o 

fenômeno se manifesta tornando-se “visível a si mesmo”. 

Husserl (2011, p. 43) pontua que, sendo a fenomenologia o estudo das 

essências, seu principal enfoque para conhecer o mundo está em “ir às coisas 

mesmas”, isto é, situar o desejo de conhecer o mundo que se doa à percepção. 

Entretanto, a percepção só acontece em um corpo e uma mente tomados em sua 

unidade. A importância do corpo, não o corpo biológico, mas, usando um conceito 

de Merleau Ponty (1990), o corpo fenomênico, para o acontecer da percepção. 

Merleau Ponty (1990) afirma que não duvidamos do percebido na percepção. 

A percepção, assim, é compreendida como ausência de dúvida sobre o percebido, 

visto que a percepção se dá “no agora”. Ou seja, no decorrer da vivência, na esfera 

da consciência. 

Um dos caminhos de aproximação para compreender a experiência 

educacional vivida é a fenomenologia enquanto modo mais adequado de investigar 

determinados fenômenos, pois privilegia o olhar para questões humanas na 

dinâmica do sentido e da experiência. A fenomenologia apresentada por Husserl 

(2011, p. 76) apresenta a proposição de um conhecimento que volte ao mundo 

vivido, à conexão com a experiência, antes de buscar um a priori para teorizar sobre 

ela. Por este caminho epistemológico, propõe-se descrever o fenômeno e não 

buscar explicá-lo. Para Husserl (2011, p. 77), o fenômeno e o ser se ligam de forma 

indissociável, ou seja, o fenômeno só existirá se houver o sujeito no qual o 

fenômeno se situa. 

Ao descrever a experiência do homem tal qual ela é, a fenomenologia não 

parte de conceitos pré-estabelecidos. Bicudo e Martins (2005, p. 36) propõem uma 

forma particular de fazer ciência: descrições individuais e interpretações das 

experiências vividas no cotidiano. O pesquisador, no momento que adota uma 

postura fenomenológica, obtém depoimentos sobre aquilo que está diante dos olhos, 

que lhe permite vivenciar a experiência na sua totalidade, isolando todo e qualquer 

julgamento que interfira na descrição do fenômeno, na sua essência, na natureza 

daquilo que se interrogará. 

O ponto essencial da fenomenologia é a “intencionalidade da consciência”, 

isto é, o direcionamento da consciência para a compreensão do mundo. Nesta 

perspectiva, todos os atos, os gestos, os hábitos, qualquer ação do homem tem 
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significado (MARTINS, 1992). Minha tarefa como pesquisadora foi compreender 

como acontece o encontro professor–aluno com altas habilidades/superdotação e 

chegar à essência do fenômeno, qual seja, como o professor percebe o aluno com 

altas habilidades/superdotação.  

A investigação direta e descritiva dos fenômenos, os quais são 

experienciados pela consciência, sem teorização apriorística sobre a sua explicação 

causal e livre de pressupostos e conceitos pré-estabelecidos, é o objetivo precípuo 

da fenomenologia. Entretanto, para que o fenômeno se mostre, não basta vivenciá-

lo, exige-se para além da vivência observar diferentes possibilidades através do 

olhar e do sentir do outro. É neste ato que nasce a pesquisa de cunho 

fenomenológico, na qual o pesquisador interroga suas dúvidas.  

A fenomenologia aqui apresentada caracteriza-se por ser um método cujo 

ponto fundamental está na descrição como forma de ir às coisas mesmas. Para a 

fenomenologia, tudo que se sabe do mundo sabe-se a partir da visão e da 

experiência de mundo. Percebe-se que o primeiro aspecto do método 

fenomenológico está situado no que desejo conhecer no mundo, ou seja, o 

fenômeno a ser percebido. 

É possível observar que a Fenomenologia propicia a análise da vivência da 

realidade pela descrição do fenômeno por quem a experimenta. Segundo Ribeiro 

(1991, p. 16), “a Fenomenologia é possuidora de um dinamismo intelectual, de uma 

riqueza admirável [...]”.  

O método fenomenológico é especificamente centrado no ser humano, na 

compreensão do viver deste homem. Em um trabalho fenomenológico, o fenômeno 

deve ser descrito com bastante precisão, sem hipóteses ou teorias, buscando 

unicamente aquilo que se mostra, analisando a estrutura do fenômeno (MARTINS, 

1992). 

Para Martins (1992), no método fenomenológico os dados não são 

estabelecidos através de categorias empíricas, mas é a consciência proposital frente 

ao objeto. Ou seja, o investigador não parte de teorias, ele parte do contato direto 

com o fenômeno estudado, no ambiente em que ele ocorre. 

 
Tudo o que sei do mundo, mesmo devido á ciência o sei a partir de minha 
visão pessoal ou de uma experiência do mundo a qual os símbolos da 
ciência nada significariam. Todo o universo da ciência é construído sobre o 
mundo vivido e se quisermos pensar na própria ciência com rigor, apreciar 
exatamente seu sentido e seu alcance, convém despertarmos 
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primeiramente esta experiência do mundo da qual ela é a expressão 
segunda. (TRIVIÑOS, 2002, p. 43). 

  
A pesquisa então se inicia com uma interrogação: Como o professor percebe 

os alunos com altas habilidades/superdotação? Esta corresponde a uma 

insatisfação do pesquisador em relação àquilo que ele pensa saber sobre o 

fenômeno. Entretanto, o mesmo fenômeno que lhe é estranho, lhe é também 

familiar, pois faz parte do seu mundo-vida. 

É fundamental, destarte, que ao iniciar a trajetória o pesquisador deixe de 

lado tudo que ele já conhece sobre o fenômeno interrogado. Isto quer dizer colocar 

em suspensão este fenômeno, também conhecido como epoché, que significa a 

retirada de toda crença, teorias ou explicações existentes sobre o fenômeno. Para 

Bicudo e Martins (2005, p. 57), 

 
                O pesquisador em educação defronta a tarefa de desvelar e tornar explícita 

a constituição dos acontecimentos da vida diária. Para tanto, procura situar-
se diante dos fenômenos de forma que estes possam mostrar-se na sua 
própria linguagem, ou seja, nas várias formas pelas quais eles podem 
aparecer tipicamente. 

 
Reiterando o exposto acima, no método fenomenológico há de se permitir que 

o fenômeno aconteça sem interferências exteriores, mostrando-se de todas as 

formas e possibilidades que um fenômeno pode ocorrer ou se fazer mostrar. Para 

tanto, deve o pesquisador deixar de lado, “por enquanto”, os conceitos estabelecidos 

a priori. 

   
Trata-se da abstenção sistemática e intencional de juízos prévios, como 
recurso para fins analíticos, para ir-se mais adiante da atitude natural, 
colocando-se em suspensão não apenas o conhecimento prático, mas as 
próprias proposições em relação ao fenômeno. (BICUDO; ESPÓSITO, 
1994, p. 31).  

 
Na pesquisa fenomenológica, como forma de responder a sua interrogação, o 

pesquisador busca a obtenção dos dados da experiência que se dá através das 

descrições dos sujeitos que a vivenciam. Essas experiências são relatadas de 

variadas maneiras, defrontando-se o pesquisador com um conjunto de significados. 

Esse é, portanto, um longo trajeto. Conforme afirma Bicudo (2011, p. 42), 

 
É um tempo de clarear o que buscamos e de imaginar por onde poderemos 
ir. Pois, os modos de exprimir das experiências vividas assumem diferentes 
destaques a depender da intencionalidade daquele que o vivencia, isto é 
‘conforme a intenção de dizer’.  
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Esse é o momento de descrever os atos da consciência, limitando-se a relatar 

o visto, sem avaliações ou interpretações, fazendo apenas a exposição do vivido. 

Entretanto, essa descrição solicita sempre uma interpretação, ou seja, uma síntese 

unificadora da coisa percebida, que na pesquisa fenomenológica se destaca como 

“unidade significativa”. 

As unidades de significado são fenômenos agrupados por semelhanças e/ou 

diferenças fundamentais, isto é, o pesquisador busca nas descrições o que é 

convergente e invariante. Nesta perspectiva, as unidades significativas se 

constituem pontos de partida para as análises. Após a obtenção das unidades 

significativas, o pesquisador procura expressar o significado contido nelas como 

forma de chegar à “estrutura do fenômeno”. 

Chega-se então ao momento da interpretação, quando são feitas as 

generalizações das unidades significativas que, para a fenomenologia, permanecem 

abertas a novas interpretações, pois a fenomenologia é “perspectival”. 

 O pesquisador fenomenológico sempre busca interpretar seus dados a partir 

de um referencial filosófico que fundamenta seu pensar, aqui chamados de “atos da 

consciência” e sua reflexão. Isto quer dizer que o investigador não tem a pretensão 

de analisar o fenômeno como um expectador neutro, negando a experiência 

passada. Ele recusa pré-conceitos, mas não parte de um marco zero; ele parte de 

um nível pré-reflexivo ao reflexivo, à medida que toma consciência e vai chegando a 

uma inteligibilidade do fenômeno. O pesquisador apropria-se do fenômeno para 

construir conhecimento a partir deste, mas não se abstendo de sua visão de homem 

e de mundo, de ciência e de verdade, e se dá conta de que estes funcionam como 

alicerces que sustentam sua trajetória e lhe dão significado. 

Husserl (1989 apud RIBEIRO, 1991) afirma que a Fenomenologia como 

revelação do mundo repousa sobre si mesma, ou seja, fundamenta-se em si 

mesma; cresce na fundamentação, sendo uma ciência teórica e rigorosa, pois é 

dotada de fundamentos absolutos, e uma ciência das significações. Mas o que 

significa ser uma ciência das significações? Significar é dar um sentido para situar o 

acontecimento em uma rede interpretativa a partir de determinada racionalidade.  

Fazer pesquisa com base na Fenomenologia é um desafio, pois “consiste em 

delinear o caminho durante a caminhada, em saber conviver com a insegurança de 

uma pesquisa aberta para modificações no próprio curso de sua realização” 

(MORAIS, 1993, p. 21). Essas qualidades do método fenomenológico estão 
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coerentes com o fenômeno desta pesquisa e justificam a escolha pelo método 

utilizado no trabalho.  

Assim, com o intuito de abranger esse conteúdo, esta seção, a partir deste 

momento, foi dividida em duas partes. 

A princípio, buscou-se evidenciar o contexto da pesquisa e os sujeitos 

colaboradores. Em seguida, na dinâmica da pesquisa, foi feita uma introdução sobre 

os momentos fenomenológicos, a fim de fomentar a compreensão do estudo e os 

procedimentos metodológicos da investigação. 

 

2.2 ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SALVADOR – O          

      CONTEXTO DA INVESTIGAÇÃO 

 

A Secretaria Municipal de Educação de Salvador (SMED), órgão da 

administração direta da Prefeitura Municipal, possui hoje 451 escolas que atendem 

alunos da educação infantil, do Ensino Fundamental e da Educação de Jovens e 

Adultos. Com o intuito de descentralizar suas ações, a Secretaria atua com 10 

Gerências Regionais de Educação (GRE), atendendo escolas divididas por regiões 

de Salvador, conforme O Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Quantitativo de escolas da Rede Municipal de Ensino 
 

GRE Nº DE ESCOLAS 

CENTRO 45 

LIBERDADE/CIDADE BAIXA 56 

ORLA 40 

ITAPUAN 50 

CAJAZEIRAS 44 

PIRAJÁ 36 

SÃO CAETANO 40 

SUBÚRBIO 1 40 

SUBÚRBIO 2 31 

CABULA 46 
   Fonte: Elaborado pela autora desta dissertação com base em Salvador (2015). 

 

A clientela que utiliza essa rede de ensino é majoritariamente negra, carente, 

em situação de risco e de vulnerabilidade social. Seus alunos são oriundos de 

famílias de baixa renda e de escolarização, na maioria das vezes, precária, não 

tendo chegado à conclusão do ensino fundamental. Os responsáveis pelos alunos 
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que frequentam as escolas municipais têm como fonte de renda empregos cuja 

remuneração não ultrapassa um salário mínimo. 

 
Os alunos atendidos são majoritariamente negros, oriundos das classes C, 
D e E. Através da divulgação em documento da Pesquisa de Opinião dos 
Pais, 2003, na parte I – dados dos pais ou responsável, encontram-se 
algumas informações que podem definir o perfil das famílias e, 
consequentemente, dos seus filhos. Os pais, em geral, têm apenas o 
Ensino Fundamental incompleto, sendo que muitos só estudaram até a 
quarta série e uma parcela significativa é constituída de analfabetos. Ao se 
observar a questão de renda familiar, constata-se que a maioria das famílias 
sobrevive com até um salário mínimo. Há uma predominância de profissões 
relacionadas às atividades exercidas no lar, tendo sido também registrado 
um índice de desemprego consideravelmente alto. Alguns sobrevivem 
apenas do programa Bolsa Família, enquanto outros vivem do trabalho 
informal e precarizado. Verifica-se que a clientela atendida nas escolas 
municipais é predominantemente composta por alunos que vivem em 
bairros carentes e periféricos da cidade. As questões de risco social 
também são observadas nas escolas municipais, sendo, pois, necessárias 
intervenções pedagógicas que possam minimizar esses riscos sociais. 
(SALVADOR, 2015). 

 
A maioria das escolas da Rede Municipal de Ensino foram casas de moradia 

particular, adaptadas para a utilização como escolas. Se entendermos o espaço 

como movimento e agente promotor de determinados tipos de relações e interações, 

podemos compreender as dificuldades pedagógicas geradas por uma adaptação de 

casas particulares, as quais não foram planejadas de acordo com as necessidades 

de uma arquitetura escolar. O espaço é, portanto, um elemento importante do 

currículo escolar, porque promove ou dificulta determinados conhecimentos de si e 

dos outros.  

A rede municipal precisa dar conta de espaços pedagógicos para atender 

cerca de 130 mil alunos, em todos os níveis e modalidades de ensino. Desse 

quantitativo, 2.731 têm deficiências, transtorno global de desenvolvimento ou altas 

habilidades comprovadas através de laudo médico ou registro do responsável, no 

caso das altas habilidades. No que tange aos alunos com altas habilidades, a SMED 

atende hoje no seu quadro 63 alunos assim categorizados registrados no sistema. 

Para atendimento destes alunos, há 6 mil professores atuando nos diversos cargos 

da educação, entre professores, coordenadores pedagógicos, gestores e vice-

gestores. É importante também destacar a existência de um núcleo de apoio 

interdisciplinar, formado por psicólogos, assistentes sociais, psicopedagogos e 

psicomotricistas para atendimento aos alunos com deficiência, transtorno global de 

desenvolvimento ou altas habilidades, bem como para apoio aos seus professores, 
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além das salas de recursos existentes em algumas unidades de ensino 

(SALVADOR, 2015). 

Dos 63 alunos com altas habilidades matriculados em distintas escolas do 

município de Salvador, trabalhei com 07 (sete) professores que atuavam nos anos 

finais do ensino fundamental, especificamente no 2º ciclo de escolarização, que 

equivale aos 4º e 5º anos de escolarização, e que tem hoje 4 professores atuando 

em sala de aula, qual seja, o pedagogo, o professor de educação física, o professor 

de inglês e o professor de Artes. Destas duas classes, foram contatados os 

professores pedagogos que atuavam no 5º ano de escolarização, em virtude do 

número de alunos com altas habilidades neste ano. 

Em outubro de 2015, foram contatadas 4 escolas, das quais 8 professores se 

dispuseram a contribuir com a pesquisa. O principal critério de seleção dos 

professores participantes foi a adesão ao convite do pesquisador, o que é muito 

importante na pesquisa fenomenológica, pois não se trata, no caso, de 

simplesmente coletar dados, reuni-los ou de observá-los. O conhecimento 

fenomenológico implica sempre em um entendimento de essências. Compreendo 

que só é possível apreender o fenômeno quando examinado no seu modo 

específico de se manifestar, na singularidade de experiências concretas, ou seja, o 

fenômeno deve mostrar-se nas descrições dos sujeitos, do seu mundo real vivido e, 

para isso, ele, o sujeito, precisa implicar-se, pois o seu discurso está cheio de 

intencionalidade.  

 

2.2.1 Sujeito colaborador 

 

Há muitas maneiras de contar com a colaboração das pessoas como fontes 

de informação. Há, entretanto, determinadas especificidades na colaboração no 

quadro da epistemologia fenomenológica. O foco metodológico nesta chave 

interpretativa está na consideração da intencionalidade desse sujeito colaborador. 

Na pesquisa de cunho fenomenológico, a obtenção dos dados da experiência se dá 

através das descrições dos sujeitos que a vivenciam. Os dados, nessa perspectiva, 

não são descobertos nem tampouco existem a priori, mas se constituem na 

experiência do sujeito, numa certa abertura para o ainda não vivido. 



27 

 

Os sujeitos colaboradores,4 no âmbito deste estudo, são professores da Rede 

Municipal de Ensino (RME) de Salvador que possuem experiência mínima de 3 anos 

de atuação e que têm em suas classes alunos com altas habilidades/superdotação. 

A coleta de dados ocorreu entre os meses de setembro e dezembro do ano de 2015, 

nas próprias escolas. Todos os sujeitos são pedagogos que atuam em classes do 5º 

ano de escolarização e atendem, em média, 35 alunos por classe.  

As escolas foram contatadas pela Secretaria Municipal de Educação, a qual 

enviou solicitação à gestão permitindo à pesquisadora realizar a pesquisa nas 

Unidades Escolares. Em agosto, os gestores conheceram a pesquisa que, em 

seguida, foi apresentada para os professores que tinham em suas classes alunos 

com altas habilidades e que quisessem participar da investigação. 

Participaram professores pedagogos com os quais interagi em diversos 

momentos reflexivos, na intenção de registrar suas experiências vividas em relação 

à singularidade da docência para estudantes com altas habilidades. A minha 

interrogação os mobilizou também para desvelarem, sem preconceitos, como se dá 

o encontro entre o ser professor e a criança com altas habilidades. Fui para o 

mundo-vida destes professores e busquei os sentidos dessa experiência vivida. 

Expus o projeto preocupada em afetá-los como copesquisadores, tentando 

deixar claro que as vivências por eles trazidas seriam tão importantes quanto as 

teorizações de autores, já que seriam disparadoras de novas teorizações e até 

mesmo de questionamentos das teorias aceitas acriticamente, sem fazer uma 

correspondência com a realidade vivida. Bastante curiosos, mas desconfiados, 

resolveram “apostar” no trabalho. Passo a apresentá-los a seguir: 

 

P1 – Professora da Rede Municipal há 15 anos, fez curso de magistério, 

Pedagogia e pós-graduação em Alfabetização. Leciona há mais de 

20 anos e tem experiência com classes multisseriadas. Foi 

estudante de escola pública e crê que o ensino público é a chave 

para o sucesso de crianças de baixa renda.  

 

                                                           
4 Todos os que aceitaram assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, para que os dados 

pudessem ser publicados, sabendo que suas identidades seriam preservadas. Por isso utilizei nesta 
pesquisa letras e números para identificá-los. 
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P2 – Professora da Rede Municipal há 10 anos, tem 25 anos de 

magistério, fez o curso normal, estudou Pedagogia e é pós-graduada 

em Psicopedagogia Institucional e Clínica. Foi estudante de escola 

pública e vê no ensino público a possibilidade de melhora na vida 

dos estudantes, mas garante que a luta tem que vir dos professores, 

os quais precisam estar mais preparados para o trabalho. 

 

P3 – Professora da Rede Municipal, tem 6 anos de magistério. Lecionou 

por 2 anos em escolas particulares, tendo ingressado na RME no 

início de 2012. Apesar da pouca experiência, mostra desenvoltura 

com as palavras e com os conteúdos da pedagogia, curso que 

concluiu há 7 anos. Está cursando pós-graduação em Literatura 

Infantil e pretende cursar a faculdade de Letras Vernáculas. 

 

P4 – Professora da Rede Municipal há 10 anos, sua primeira experiência 

de trabalho. Tem pós-graduação em Educação Especial. Foi 

estudante da Rede Privada e afirma que a escola pública precisa 

melhorar muito sua qualidade de ensino e atribui o insucesso dos 

alunos à falta de participação dos pais na escola, o que dificulta o 

trabalho do professor. 

 

P5 – Professora da Rede Municipal há 15 anos, tem dedicado sua 

carreira à Rede Pública de Ensino desde o tempo da escola, quando 

atuava como monitora. Aluna da Escola Técnica Federal da Bahia, 

atual IFBA, formada em Química e Edificações, aposta no ensino 

público como promotor de mudanças. Filha de lavadeira, teve na 

escola a sustentação que precisava para chegar onde chegou. 

Nunca encontrou em casa o apoio necessário para o que mais 

gostava: estudar. Sempre chamada de estranha pelos irmãos, é a 

única dos 4 filhos que conseguiu concluir os estudos. 

 

P6 – Professora da Rede Municipal desde 2008, vê o magistério como o 

sucesso da sua vida. Foi aluna de escola pública, tem deficiência 

física, queixa-se dos entraves de ser deficiente e professora, mas 



29 

 

busca forças nos alunos para prosseguir na jornada, na tentativa de 

mudar os rumos da educação municipal. 

 

P7 – Professora da Rede Municipal há 32 anos, repete sempre que ainda 

não se aposentou por conta da idade, mas independente disso 

realiza suas atividades como se fosse o primeiro dia. Formada em 

Pedagogia pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB), tem pós- 

graduação em Gestão Escolar e atuou como gestora por 15 anos. 

 

 

2.3 DINÂMICA DA PESQUISA 

 

Buscando compreender o encontro entre o professor e o aluno com altas 

habilidades, a utilização do método fenomenológico nesta pesquisa se propõe a 

descrever a estrutura da experiência vivida por tais docentes e os significados que 

essa experiência tem para os sujeitos que a vivenciam.  

Tratando-se de uma modalidade da pesquisa qualitativa, não se pretende 

chegar a generalizações. O foco da atenção é centralizado no desvelamento do 

fenômeno, interrogando o mundo ao redor. Procura manter o rigor, não o da 

precisão numérica, mas um rigor metodológico ao tentar compreender os fenômenos 

que não são passíveis de serem estudados quantitativamente, por apresentarem 

dimensões pessoais, sendo mais apropriadamente pesquisados mediante a 

abordagem qualitativa (BICUDO; MARTINS, 2005). 

 Acreditando no método fenomenológico como possibilidade para chegar à 

percepção docente em relação ao aluno com altas habilidade é que se seguiu a 

estrutura didática do método, que se divide em três momentos distintos, mas que se 

interconectam.  

 

Figura 1 – Momentos fenomenológicos 
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Fonte: Elaborado pela autora desta dissertação. 

 

O primeiro momento desse método é descrever a percepção docente em 

relação ao aluno com altas habilidades, ir às coisas mesmas e ir ao encontro do 

fenômeno que se quer estudar, reforçando o contato com o mundo vivido. Por sua 

vez, o segundo momento, a redução fenomenológica, consiste em concretizar as 

expressões encontradas no fenômeno estudado por meio dos procedimentos 

denominados de reflexão e variação imaginativa até chegar às unidades de 

significação. A compreensão fenomenológica, terceiro momento, consiste em buscar 

convergências e divergências entre as unidades de significado, categorizando em 

temas, identificando os que se repetem e os que convergem em seu sentido e, 

assim, alcançando uma variante ou, em outras palavras, a essência do fenômeno 

estudado. O pesquisador sintetiza todas as unidades de significado, incorporando-as 

em um argumento consistente a respeito do fenômeno estudado, elucidando as 

experiências do sujeito colaborador. Este caminhar fenomenológico será detalhado, 

considerando a escuta desses sujeitos.  

 

2.3.1 A escuta da realidade: procedimento metodológico de investigação  

 

O primeiro momento fenomenológico se subdivide em três elementos 

descritivos distintos, como mostra a Figura 2. 
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Figura 2 – Elementos distintos 
 

  

_____________________________________________________________________ 

Fonte: Elaborado pela autora desta dissertação. 

 

2.3.1.1 Elemento descritivo: a percepção 

 

Para que o fenômeno se mostre, é necessário pensar em que sentido a 

fenomenologia fala de mostração. O que é mesmo esse mostrar? Inicialmente é 

preciso compreender que, para a racionalidade fenomenológica, não há separação 

entre sujeito e objeto: 

 
A fenomenologia insiste que a identidade e a inteligibilidade estão 
disponíveis nas coisas, e que nós mesmos somos definidos como aqueles 
para os quais estas identidades e inteligibilidade são dadas. Nós podemos 
tornar evidente o modo como as coisas são; quando fazemos assim 
descobrimos objetos, mas também descobrimos a nós mesmos, 
precisamente como dativos de revelação, como aqueles para os quais as 
coisas aparecem. Não somente podemos pensar as coisas dadas para nós 
na experiência, mas podemos compreender também a nós mesmos 
enquanto pensamos. A fenomenologia é precisamente este tipo de 
compreensão: a fenomenologia é a autodescoberta da razão na presença 
de objetos inteligíveis. (SOKOLOWSKI, 2004, p. 12). 

   
A ideia de que somos dativos de revelação está conectada com a ideia de 

mundo vivido, mundo este que é compartilhado com outras intencionalidades, 

portanto, um mundo em relação. Compõe o mundo vivido do fenômeno a ser 

investigado a percepção dos sujeitos envolvidos, dentre eles o próprio pesquisador. 
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Por isso, compartilho este trabalho com os sujeitos desta pesquisa, que ao longo 

das suas trajetórias pedagógicas interrogam-se constantemente sobre o seu fazer. 

Retomando um pouco a história que me impulsionou a pesquisar sobe altas 

habilidades e superdotação, são 21 anos de trabalho com educação, dos quais 14 

na Secretaria Municipal de Educação de Salvador, onde atuo como coordenadora de 

avaliação. Entretanto, iniciei minha trajetória como professora e, em 2001, atuando 

em uma classe de 1º ano de escolarização, deparei-me com uma aluna que, por 

todas as suas características, tem altas habilidades/superdotação, mas que por 

desconhecimento, contradições encontradas na cotidianidade da sala de aula, foi 

rotulada pela sua professora do ano anterior – diga-se de passagem que essa aluna 

estava na educação infantil – com o apelido de “maluquinha”. Minha inquietação 

diante de tal estigma baseava-se nas contradições percebidas no convívio com ela, 

haja vista se tratar de uma aluna com capacidade acima da média para as crianças 

de sua idade, que fora percebida, inclusive, pelos próprios colegas de classe. 

Essa inquietação era já um direcionamento da consciência, um estar alerta, 

uma preocupação que caminha para reflexão. Dessa inquietação nasceu a 

interrogação que fui buscar a partir de minha própria experiência no mundo da vida, 

a percepção de outros professores em relação ao aluno com altas 

habilidades/superdotação, que diz da minha perplexidade como pesquisadora 

iniciante, sendo a força que me manteve alerta, na busca, no entrelaçamento de 

ideias que a pergunta comporta: “O que acontece no encontro entre professor e 

aluno com altas habilidades?”. Não tinha o propósito de partir aprioristicamente de 

estudo teórico, mas de me conectar com o fenômeno tal qual estava sendo vivido. A 

interpretação, que chega como necessidade de análise e de compreensão, ocorre 

em um segundo momento. 

Em 2002, trabalhando na Secretaria Municipal de Educação de Salvador 

como coordenadora do Ensino Fundamental, busquei identificar os alunos 

categorizados com altas habilidades/superdotação. Para minha surpresa, o número 

de estudantes excedeu minhas expectativas e, contraditoriamente, observei que eles 

não tinham um bom rendimento escolar. Aqueles que tinham bons resultados eram 

transferidos para escolas particulares através de bolsas oferecidas por estas escolas 

para alunos com habilidades acima da média. Um deles recebeu uma bolsa para ir 

estudar nos Estados Unidos.  
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Em reunião com os professores, sempre tentava me aproximar daqueles que 

tinham em sala alunos categorizados com altas habilidades e, durante a conversa, 

trazia à tona a questão do desempenho desses alunos, mas as respostas eram 

sempre evasivas e me transportavam para a escola em que trabalhei e ao 

comportamento da colega com relação à aluna PK.  

Cada dia que passava, enchia-me de dúvidas e incertezas. As experiências 

dos docentes não eram partilhadas em razão de trabalharem em diversas escolas, 

visto que estes alunos estavam espalhados pelas escolas municipais em Salvador. 

As perspectivas dos gestores e professores eram muito diferentes sobre o que é o 

fenômeno e como lidar com ele, estando a compreensão desarticulada, precisando 

de uma união entre o percebido e o refletido. 

Minha inquietação quanto ao tratamento dispensado pelos professores aos 

alunos categorizados com altas habilidades/superdotação, minhas reflexões sobre a 

formação desse professor diante da apatia em relação a esses alunos, assim como 

as contradições encontradas, levaram-me à interrogação: Como o professor percebe 

os alunos com altas habilidades/superdotação? Busquei ouvi-los onde o fenômeno 

se mostra, na escola, na sala de aula, pois a percepção não acontece no vazio, mas 

em um estar com o percebido. 

Tendo tal interrogação como pano de fundo e o norte que dá direção aos 

procedimentos de pesquisa, fiz a pergunta: O que acontece no encontro professor e 

alunos com altas habilidades? Entendo que a pergunta solicita esclarecimentos e 

explicações, bem como entendo que a interrogação pode persistir ou manter-se 

durante muito tempo, já que o fenômeno é “perspectival”. Todavia, a pergunta trará 

respostas mais concretas e, até certo ponto, imediatas. Assim, com minha 

interrogação fui ao mundo-vida dos sujeitos colaboradores e busquei ouvi-los 

atentamente no que tange à experiência vivida com os alunos categorizados como 

portadores de altas habilidades/superdotação. 

No caso desta investigação, o ambiente da pesquisa também era vivenciado 

por mim: as escolas da Rede Municipal de Salvador, o que possibilitou a unidade 

pesquisadora-sujeitos de pesquisa. Logo, a história da minha interrogação estava 

imbricada em histórias de outras pessoas, com as quais tive contato em algum 

momento. O fenômeno, dessa forma, estava sendo percebido no seu espaço 

original. Busquei selecionar questionamentos que deixassem o sujeito colaborador 

se mostrar, a partir das manifestações das escutas vividas.  
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2.3.1.1.1 Instrumentos para a escuta fenomenológica  

 

Durante a pesquisa fenomenológica alguns instrumentos são imprescindíveis 

para que o investigador possa chegar à essência do fenômeno. Estes instrumentos 

auxiliam a “desocultar a visão” (MARTINS, 1992, p. 54), ou seja, eles são a 

possibilidade de se obter dados relevantes sobre o mundo-vida.  

O primeiro deles é a observação. Mesmo que durante a entrevista, é um 

elemento valioso na pesquisa fenomenológica, visto que permite conhecer as 

contribuições não verbais dos sujeitos das pesquisas (gestos, expressões faciais, 

desvios de olhares etc.). Foi através da observação que se concretizou o contato da 

pesquisadora com o campo. Utilizando-se da observação, das descrições e das 

teorias, a pesquisadora busca os modos pelos quais pode-se obter dados 

significativos, isto é, que se mostrem conforme a sua interrogação. É importante 

ressaltar que as observações foram realizadas antes e durante as entrevistas, sem 

que a pesquisadora fosse peça fora do lugar interferindo na rotina. Dessa 

observação, nasceram cenas como forma de “retomar a experiência vivida” 

(BICUDO, 2011, p. 101), uma forma de registro que tenta recolher, com a maior 

fidedignidade possível, o todo vivido, pois o pesquisador estava lá presencialmente. 

Outro instrumento utilizado nesta pesquisa foi a entrevista, tem como valor 

primordial descrever as experiências vividas. Além de ser um instrumento que requer 

um componente ético, exige também organização para sua realização, desde o 

espaço, que para a fenomenologia precisa ser aquele em que o fenômeno acontece, 

até a escolha do entrevistado, pois é de suma importância para a pesquisa de cunho 

fenomenológico a “intenção de dizer”. 

Para a fenomenologia, quem indica a trajetória é a interrogação do fenômeno. 

O mesmo se diz para os instrumentos utilizados para obtenção dos dados. A 

entrevista não pode ser pré-fixada, pois dependerá do que se está investigando. 

Desse modo, exige-se uma postura de colocar-se diante do fenômeno de forma que 

este possa mostrar-se a si mesmo. Nesta perspectiva, a entrevista precisa deixar 

falar. Assim, a elaboração da entrevista foi um marco referencial global para 

demarcar a percepção do professor em relação ao aluno com altas 

habilidades/superdotação. O objetivo era buscar a essência do fenômeno que deve 
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mostra-se nas descrições ou discursos dos sujeitos. Existe, portanto, grande ênfase 

na natureza descritiva do fenômeno pesquisado. 

As entrevistas aconteceram sempre em grupos, quando na escola havia mais 

de um professor entrevistado, o que facilitou o trabalho, pois eles se sentiam 

familiarizados com o espaço e com o ambiente. O grupo facilitava a discussão e 

demonstrava desenvoltura, mesmo quando falavam de si, das suas experiências. No 

método fenomenológico, é necessário despojar-se de todo referencial teórico, 

entretanto, partindo sempre de um nível que amparará a reflexão sobre o fenômeno, 

à medida que este vá aparecendo no discurso do sujeito. Assim, para elaborar a 

entrevista de forma que o fenômeno fosse revelado nas narrativas dos sujeitos, foi 

necessário o uso de matrizes, as quais contribuíram para a organização dos temas e 

categorias preliminares que vão interrogar sistematicamente o fenômeno até se 

chegar à experiência consciente deste. Essa matriz mostra a relação entre a 

interrogação, a metodologia escolhida para responder à pergunta inicial e, ainda, o 

momento de aprofundamento que trará reflexões acerca do encontro. 
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Figura 3 – Matriz fenomenológica 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora desta dissertação. 

 

Toda manifestação, gesto ou até mesmo o silêncio deram sentido ao todo, 

buscando mostrar como acontece o encontro do professor com o aluno com altas 

habilidades/ superdotação, ou seja, como expressam o todo percebido. 

A obtenção dos dados da experiência se deu através das descrições 

realizadas pelos sujeitos colaboradores. Contudo, para se chegar às descrições, 

tivemos um momento geral com perguntas mais diretas sobre ser professor e a 

educação para alunos com altas habilidades/superdotação no município de 

Salvador. Esse primeiro momento garantiu uma empatia entre os colaboradores e a 

pesquisadora, deixando-os mais à vontade para falar sobre si. Subscrevo abaixo as 

questões norteadoras 1 lançadas: 

1. Qual o seu conceito de altas habilidades/superdotação? 

Encontro professor e aluno com altas habilidades 

  

O
 q

u
e

 s
e

r 
p

ro
fe

s
s
o

r?
 

Método 
Fenomenológico 

Descrição 
Redução 

Compreensão 

Criança com 
altas 

Habilidades 
/superdotação 

Percepção do professor 
  

 

O
 q

u
e

 é
 s

e
r 

p
ro

fe
s
s
o

r 
d

e
 c

ri
a

n
ç
a

 H
A

s
  

 



37 

 

2. A sua formação inicial contribuiu para o seu entendimento sobre altas 

habilidades?  

3. A sua formação em serviço garante o atendimento às pessoas com 

altas habilidades/superdotação? 

Os sujeitos colaboradores falavam do seu lugar, da sua história de vida, que 

muito reflete no seu ser professor. Este momento aconteceu nas quatro unidades 

escolares com os sete sujeitos colaboradores e fez com que a pesquisadora 

pudesse compreender o sujeito, sua lógica e seus pensamentos. Foi uma fonte 

valiosa de informações, da qual, inclusive, a pesquisadora conseguiu apreender as 

verdadeiras condições do fenômeno estudado, pois conforme enfatiza Lukács 

(1981), o gênero humano transforma e é transformado na medida em que interage 

com os outros. 

Numa segunda etapa de visita às unidades escolares, já com os professores 

mais à vontade e envolvidos no processo da entrevista, organizaram-se após as 

aulas para atendimento à pesquisadora. A cada um foi dado um momento específico 

para falar sobre a nova questão lançada e depois conversaram entre si, trocando 

informações e experiências, o que foi de grande valia para a pesquisadora, que 

pôde observar a conversa entre os colaboradores, o cotidiano da escola e das 

professoras, o relacionamento com as colegas e as trocas de informações sobre os 

alunos com altas habilidades/superdotação, as quais todas compartilhavam. O meu 

olhar de pesquisadora estava aberto a todos os sentidos, pois era o cotidiano, o 

mundo-vida que eu queria observar – o encontro. 

A questão norteadora 2 para o grupo foi: O que é ser professor de um aluno 

com altas habilidades/superdotação? Vale ressaltar que, numa pesquisa 

fenomenológica, os dados obtidos são as situações vividas pelos sujeitos, que são 

sempre relatadas de diferentes maneiras, pois as experiências variam de sujeito 

para sujeito. 

 

2.3.1.2 Elemento descritivo: a consciência  

 

Este é o momento da tomada de consciência, quando o fenômeno 

compartilhado pelo sujeito deixa de ser individual e passa a ser coletivo. A partir dos 

depoimentos, fiz uma leitura geral sem definir qualquer aspecto a ser analisado. O 

intuito era apreender o sentido global do discurso, e cada depoimento foi ouvido e 
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transcrito na íntegra. Fiz a leitura exaustiva, buscando compreender a linguagem 

utilizada e o sentido do conjunto das colocações dos professores. O objetivo era 

isolar o objeto da consciência, as coisas, as pessoas, as emoções, pois, de acordo 

com Martins (1992, p. 60), “Esta fase consiste em refletir sobre as partes da 

experiência que nos parecem possuir significados cognitivos, afetivos e conativos e, 

sistematicamente, imaginar cada parte como estando presente ou ausente na 

experiência”. 

Ou seja, pelas comparações no contexto e pelas eliminações, o pesquisar 

torna-se capaz de reduzir a descrição das partes que são essenciais para a 

existência do fenômeno. 

 

2.3.1.3 Elemento descritivo: sujeito – conexão das unidades significativas com a  

            percepção do professor em relação a crianças com altas  

            habilidades/superdotação 

  

Posteriormente à leitura global, cada depoimento foi lido quantas vezes foram 

necessárias para se colocar em evidência as unidades significativas. Estas unidades 

foram emergindo à medida que aconteciam as releituras. Bicudo e Espósito (1994) 

afirmam que, através da leitura e releitura dos depoimentos, o que surgem são os 

aspectos estruturais, invariantes, as unidades significativas que se mostram. Estas 

unidades têm significado em relação ao todo analisado, isto é, o significado do todo 

de cada depoimento se revela nas unidades de significado e estas, por sua vez, só 

têm significado em relação ao sentido do todo. 

As unidades significativas foram o ponto de partida na busca da estrutura do 

fenômeno. Busquei estes significados em relação à pergunta formulada e ao 

fenômeno investigado. A Figura 4 mostra as unidades significativas desveladas no 

momento da leitura e estudo das descrições. 
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Figura 4 – Unidades significativas 
 

 

 
         Fonte: Elaborado pela autora desta dissertação. 

 

O segundo momento fenomenológico é a redução, no qual se procura 

sintetizar o que foi descortinado na descrição a partir das unidades de significado. É 

encontrar a consciência a partir da experiência revelada pelo sujeito colaborador, 

diferenciando-as daquelas que são supostas. Assim, o pesquisador deverá articular 

as unidades com o depoimento dos sujeitos, a fim de chegar à essência, pois, 

segundo Martins (1992, p. 61) “[...] o objetivo principal da redução é chegar a 

essência, à natureza própria daquilo que interrogamos. A essência porém não é 

objeto final da fenomenologia, pois seu objetivo final é a existência”. Portanto, 

chegar à essência através da redução significa entender o mundo como ele é, como 

o percebemos, como o vivemos. 
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Figura 5 – Olhares convergentes das unidades significativas 

                 Fonte: Elaborado pela autora desta dissertação. 
 
  

O terceiro momento fenomenológico é a compreensão que visa discutir as 

convergências e/ou divergências das unidades de significado, buscando as 

generalizações. Entretanto, para que se possa proceder a interpretação e 

compreensão do fenômeno ora percebido, surge a necessidade da organização dos 

atos da consciência que margearam o fenômeno, considerando aspectos que são 

suscitados a partir da leitura exaustiva da discussão. 

A partir daí, segui para a busca do referencial teórico para fundamentar minha 

reflexão e o meu pensar, que não podem partir do vazio. Ressalto que somente 

neste momento senti a necessidade de aprofundamento teórico-filosófico, visto que 

na pesquisa fenomenológica o pesquisador recusa aceitar, de início, as pré-

concepções, para que possa compreender a descrição do sujeito em sua própria 

linguagem.  
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Ao iniciar a pesquisa, os pressupostos que utilizo para a compreensão do 

fenômeno não são teóricos. Entretanto, ao me deparar com o fenômeno que, após a 

descrição, passa a ser coletivo, nasce a necessidade de organização dos atos da 

consciência que o estão margeando. Somente após esse aparato teórico chega-se à 

compreensão do fenômeno – último momento do método fenomenológico. 
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3 ATOS DA CONSCIÊNCIA I – ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO 

 

Todas as pessoas têm capacidades cognitivas, mas apenas alguns alcançam 

altos níveis, que realmente são excepcionais. Capazes de produções fora do comum 

em um espaço curto de tempo, as pessoas categorizadas com altas 

habilidades/superdotação estão por aí e têm sido objeto de muitos estudos, os quais 

questionam: O que realmente é ter alta habilidade/superdotação? Como se 

identificam as pessoas com altas habilidades/superdotação? Qual o papel da 

educação na formação da pessoa com altas habilidades/superdotação? Quais os 

programas mais convenientes para atender a estas pessoas? A maioria destas 

perguntas já tem respostas, as quais são trazidas nesta seção intitulada altas 

habilidades/superdotação. Dividida em subseções, faz-se um panorama das 

discussões e estudos acerca das altas habilidades no mundo e no Brasil. 

 

3.1 ALTAS HABILIDADES: PERSPECTIVAS EPISTEMOLÓGICAS 

 

O conceito de superdotação tem sido objeto de muitas controvérsias. A área é 

marcada por indefinições e conflitos, além de ser permeada de desconhecimento, a 

começar pela própria terminologia que a define. O termo altas habilidades ocorreu 

como forma de amenizar a representação que existia no imaginário coletivo, no que 

diz respeito ao talento, a genialidade ou até mesmo a superdotação. Esta confusão 

de terminologias, conforme afirmam Guenther e Rodini (2012), começou na década 

de 1950, quando nos Estados Unidos houve a expansão da educação voltada para 

esta clientela e, por conta das publicações que se disseminaram na área, resultaram 

em traduções, algumas vezes equivocadas, como ocorreu com a incorporação do 

prefixo “super” nas traduções das palavras giftedness e gifted, as quais deveriam ser 

traduzidas como dotação e dotado, respectivamente. Todavia, o conceito 

superdotação não foi bem aceito no meio educacional, fato que acarretou na 

importação da expressão High Ability que, da mesma forma, teve problemas na 

tradução e, ao invés de ser traduzida como capacidade elevada, traduziu-se como 

altas habilidades (no plural), ocorrendo, conforme afirma Guenther (2011), perda de 

essência conceitual. 

Pérez (2003, p. 54), por sua vez, afirma que não há falta de exatidão na 

tradução de High Ability como altas habilidades: 



43 

 

 
Como se percebe, ability tem como sinônimos aptitude (aptidão) e skill 
(habilidade). Também encontramos um sinônimo de ability, no termo 
capacity, que é definido como capacidade, calibre, estatura: poder mental, 
capacidade e discernimento (ou perspicácia) combinados que permitem que 
o indivíduo compreenda ideias, analise e julgue, e enfrente problemas: 
máxima capacidade mental potencial [...] Como em inglês, (habilidade em 
português) também é sinônimo de capacidade. 

 
Sem o consenso necessário, pesquisadores se dividiram entre as expressões 

“altas habilidades” e “superdotação”, por conta das ideias que transmitiam. Os que 

defendiam o termo “altas habilidades” afirmavam que a palavra “superdotação” 

aumentava as expectativas em relação à pessoa, como aquela que deveria ser boa 

em tudo por conta do prefixo “super”. Já os que defendiam a expressão 

“superdotação” sugeriam que o termo “altas habilidades” ficasse apenas direcionado 

para pessoas que apresentavam capacidade acima da média, relegando a segundo 

plano os demais indicadores: criatividade e motivação. 

Nesse contexto de discussões acerca do termo a ser utilizado, estudiosos e 

instituições governamentais e não governamentais que discutem a temática 

acordaram em 15 de novembro de 2002 que seria usado o termo altas 

habilidades/superdotação. Ressalta-se que o termo altas habilidades/superdotação 

já havia aparecido em publicação do Ministério da Educação (MEC) pela primeira 

vez em 1995, nas Diretrizes Gerais para atendimento Educacional aos alunos 

Portadores de Altas habilidades/superdotação e talentos (ALENCAR, 1986). 

O termo Altas Habilidades/Superdotação (AH/SD) acordado vem tendo boa 

adesão em âmbito nacional, inclusive sendo utilizado em publicações do MEC. 

Entretanto, percebe-se que a adesão não é unânime, pois encontramos entre 

pesquisadores brasileiros e estrangeiros a alternância do emprego desses termos e 

de outros sinônimos: 

 
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, 2007; FREEMAN; 
GUENTHER, 2000), capacidade e talento (GUENTHER, 2006), bem 
dotados (CAMPOS, 2002; MILLER, 1994), superdotados (ALENCAR; 
FLEITH, 2001), indivíduos com altas habilidades, potencial humano 
(FLEITH; ALENCAR, 2007) e altas habilidades/superdotação (BRASIL, 
1995, 2006; FLEITH, 2007; PÉREZ, 2006, VIRGOLIN, 2007). (CHAGAS; 
FLEITH, 2011, p. 8). 
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Neste trabalho de pesquisa, escolhemos utilizar a terminologia altas 

habilidades/superdotação. Primeiro por acreditar que os conceitos se completam, e 

segundo para referendar o termo utilizado na legislação brasileira. 

Comungo com Pérez (2003) que essa variedade de termos empregados gera 

dificuldades para os professores na identificação dos alunos com altas habilidades, 

na escassez dos cursos de formação em educação, no registro desses alunos no 

censo escolar e, consequentemente, afeta a elaboração de políticas públicas 

eficientes que venham contribuir com o processo formativo dos estudantes.  

Apesar dos documentos legais brasileiros terem optado pela junção dos 

termos, na perspectiva conceitual as definições permanecem complexas. As 

Diretrizes Nacionais para Educação especial na Educação Básica afirmam: 

 
[...] altas habilidades/superdotação, grande facilidade de aprendizagem que 
os levem a dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes e que, 
por terem condições de aprofundar e enriquecer esses conteúdos, devem 
receber desafios suplementares em classe comum, em sala de recursos ou 
em outros espaços definidos pelos sistemas de ensino, inclusive para 
concluir, em menos tempo, a série ou etapa escolar. (BRASIL, 2001, p. 39) 

 
A definição da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva traz embutido no seu conceito a teoria dos três anéis, 

desenvolvida por Joseph Renzulli, um dos teóricos mais referenciados nas 

pesquisas desta área, ao lado de Howard Gardner e Robert Stemberg. Para Joseph 

Renzulli (1986, p. 11-12): 

  
O comportamento de superdotação consiste nos comportamentos que 
refletem uma interação entre os três grupamentos básicos dos traços 
humanos- sendo esses grupamentos habilidades gerais e/ou específicas 
acima da média, elevados níveis de comprometimento com a tarefa e 
elevados níveis de criatividade. As crianças superdotadas e talentosas são 
aquelas que possuem ou são capazes de desenvolver este conjunto de 
traços e eu os aplicam a qualquer área potencialmente valiosa do 
desempenho humano. 

 
A aspiração de Renzulli (1988) era tornar mais fácil de serem manejados os 

procedimentos de identificação e incluir características que os métodos tradicionais 

não contemplavam. Ante tal constatação, percebe-se que os traços supracitados 

existem em todas as pessoas. Contudo, para que se caracterizem como altas 

habilidades há de existir a intersecção destes, conforme a Figura 6.5  

                                                           
5 No trabalho original da Concepção de Superdotação dos Três Anéis, Renzulli inseriu a figura dos 

três anéis num fundo interativo em duas cores, que representam as influências de personalidade e 
ambientais que contribuem para a manifestação dos três anéis.  
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Figura 6 – Modelo dos Anéis de Renzulli 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                  Fonte: Renzulli e Reis (1985, p. 227). 

 

Nessa perspectiva, fica evidenciado que o que determina as altas 

habilidades/superdotação é o cruzamento desses traços, pois individualmente eles 

estão presentes em todas as pessoas. É na interação entre eles que se encontra a 

produção ou a criação superior que pode ocorrer em qualquer campo do saber ou do 

fazer humano (RENZULLI; REIS, 1985). 

Vale ressaltar que esses traços sofrem influência da própria personalidade do 

indivíduo, além dos ambientes social, escolar e familiar, e podem interferir na 

qualidade das suas produções e desempenho acadêmico. 

Desse modo, cabe à escola reconhecer e acolher esses alunos, sendo este o 

ambiente que deve contribuir para a expressão e desenvolvimento de suas 

habilidades e criatividade. Todavia, a escola tem deixado de atender esses alunos 

em suas capacidades individuais, reprimindo seus talentos ou tornando-se grandes 

obstáculos para o seu desenvolvimento. 

                                                                                                                                                                                     
 

http://2.bp.blogspot.com/-Z7HjThbqYHE/UAAsg__44eI/AAAAAAAABHA/wuahAiBagVg/s1600/Modelo+dos+3+aneis.jpg
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Conforme Renzulli (2004), o diagrama da Figura 6 pretendia transmitir 

graficamente as propriedades dinâmicas do conceito, ou seja, aquelas propriedades 

de movimento, interação, mudança e energias contínuas, e não um estado fixo e 

estático. 

Para Renzulli (2004, p. 92), não bastava ter um conceito estabelecido, é 

necessário um diálogo entre os envolvidos no processo de aprendizagem desses 

sujeitos. 

 
O que também é óbvio é que antes que o conceito possa adquirir qualquer 
significado real, um grande diálogo interno terá que acontecer e os 
defensores dos programas especiais terão que se tornar tão confiantes nas 
práticas que eles apoiam, quanto nas que rejeitam. 

 
Voltando ao modelo dos três anéis, salienta-se que “habilidade acima da 

média” pode ser definida como aquele potencial de desempenho significativamente 

superior, em qualquer área do saber ou do fazer. É caracterizada por dois aspectos: 

habilidades geral e específica. A “habilidade geral” repousa na capacidade de 

verificar informações, integrar experiências que derivem em respostas apropriadas e 

adaptadas às novas situações e à capacidade de envolver-se no pensamento 

abstrato. As “habilidades específicas” consistem nas habilidades de produzir 

conhecimento, desembaraço e habilidade para a execução de uma ou mais 

atividades especializadas e dentro de uma faixa limitada (RENZULLI, 2004). 

A “motivação”, que é o comprometimento com a tarefa, ou seja, uma forma 

apurada ou evidenciada de estímulo, que funciona como força colocada em ação e 

em conexão com uma determinada tarefa, problema ou área específica de 

desempenho, instituindo-se em motivo excessivamente importante para o sucesso 

das tarefas. É simbolizada pela “persistência na finalização dos trabalhos, integração 

dos objetivos, confiança em si mesmo.” (RENZULLI, 2004, p. 59).  

O aluno demonstra obstinação e persistência ao realizar tarefas do seu 

interesse, requerendo pouca orientação dos professores. O comprometimento 

conduz o aluno a estabelecer padrões de excelência em seus trabalhos. 

A “criatividade” é definida por Landau (2002, p. 23) como “um fenômeno que 

nos permite encontrar aspectos diferentes no já conhecido, o que por certo constitui 

uma experiência de aprendizagem surpreendente.” Para Landau (2002), ser criativo 

não significa ter que inventar e descobrir coisas. O fascínio está em poder 

estabelecer novas relações entre coisas existentes. 
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A pessoa criativa geralmente apresenta fluência, flexibilidade e originalidade 

de pensamento. É curiosa, especulativa, não conformista com a imaginação 

produtiva e não teme ser diferente. 

Na realidade, a maioria dos autores sinaliza que a originalidade é a dimensão 

mais importante da criatividade. 

Renzulli (2004) evidencia dois perfis de superdotação como os que mais se 

distinguem. A superdotação acadêmica, cuja identificação se dá com aceitável 

destreza através dos testes de inteligência, e a superdotação produtivo-criativa, na 

qual as pessoas apresentam altos e baixos no seu rendimento. Pérez (2000) afirma 

que pessoas com altas habilidades do tipo acadêmica apresentam aprendizagem 

preponderantemente com destaque na memorização. Já as pessoas com 

inteligência produtivo-criativa sobressaem-se pela imaginação e questionamentos. 

Winner (1998) afirma que além de mais rápidas que as demais, as pessoas 

com altas habilidades são autônomas e fazem descobertas sozinhas, e, na maioria 

das vezes, tornam-se “diferentes” dos outros. Logo, este é o tipo de aluno que 

intensifica os desafios na sala de aula. Sendo assim, faz-se necessário entender 

suas necessidades educacionais. 

Nessa perspectiva, percebe-se que identificar esses educandos não é tarefa 

fácil, não existe forma única para tal, pois cada um apresenta características 

próprias e diferentes formas de organização do pensamento. 

Se os professores ficarem atentos às singularidades de seus alunos, poderão 

identificar os superdotados. Aqueles estudantes com AH/SD que não obtêm sucesso 

acadêmico ou são fracassos escolares são difíceis de reconhecer, mas os 

professores atentos podem identificá-los facilmente. 

Para Renzulli (1988), a família exerce papel importantíssimo no 

desenvolvimento das altas habilidades, pois além do trato afetivo, os pais são os 

primeiros a reconhecerem a excepcionalidade de seus filhos. Outro elemento 

essencial é a escola. O ambiente escolar favorece, ou pelo menos deveria favorecer, 

a identificação e o desenvolvimento de potenciais dos estudantes. 

  
Pais e professores devem estimular a criança com liberdade e segurança 
até que ela sinta força emocional suficiente para admitir que ‘pode’ ser 
superdotada. Eles também devem desafiá-la e incentivá-la intelectualmente 
de tal forma que ela ‘queira’ ser superdotada. (LANDAU, 2002, p. 43, grifo 
do autor). 
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Howard Gardner revolucionou a psicologia cognitiva com a teoria das 

inteligências múltiplas, afirmando que o potencial de cada indivíduo pode possuir 

maior ou menor extensão. Gardner chegou a este resultado após observar crianças 

AH/SD. 

 
Passei a considerar a inteligência um potencial biopsicológico de processar 
informações de determinadas maneiras para resolver problemas ou criar 
produtos que sejam valorizados por, pelo menos, uma cultura ou 
comunidade. Mas coloquialmente, considerava a inteligência como um 
computador metal configurado de forma especial. Enquanto a teoria padrão 
sobre a inteligência postulava um computador multiuso, que determinava as 
melhores habilidades da pessoa dentro de um espectro de tarefas, a teoria 
das Inteligências múltiplas postulava um conjunto de dispositivos de 
informática. (GARDNER, 1995, p .21). 

 
Gardner (1995) propõe a não existência de habilidades gerais e duvida da 

possibilidade de medir a inteligência através de testes tradicionais. Ele identificou as 

inteligências linguística, lógico-matemática, espacial, musical, cinestésica, 

interpessoal e intrapessoal e a naturalista, inserida a posteriori. Para Gardner 

(1995), essas inteligências são independentes, mas raramente funcionam 

isoladamente. Na maioria das vezes, há necessidade de uma combinação de 

inteligências. Ele afirmou que o número de inteligências é menos importante do que 

a ideia de que há uma multiplicidade delas e que cada pessoa tem uma combinação 

única dessas inteligências. 

Robert Stemberg (2003), por sua vez, desenvolveu a teoria triádica6 de 

inteligência. Para ele, os testes de QI (Quociente de Inteligência) não são válidos 

para medir o tipo de inteligência exigida para o sucesso na vida real, nem tampouco 

é o comportamento inteligente capaz de ser medido por testes tradicionais. A teoria 

triádica se predispõe a explicar a relação entre a inteligência e o mundo interior do 

indivíduo, isto é, quais são os mecanismos mentais tácitos no comportamento 

inteligente.  

Conforme Stemberg (2003), existem três tipos de inteligência. A primeira é 

aquela denominada inteligência analítica, que geralmente o professor gosta de ter 

em sala de aula, visto que a criança que se destaca pela inteligência analítica tira 

boas notas, aprende com facilidade, gosta de ler e aprende com pouca instrução ou 

sozinha, habilidades que são reforçadas pela escola. A segunda é denominada de 

pensamento criativo, na qual a criança não tem as melhores notas e nem sempre se 

                                                           
6 Teoria desenvolvida por Robert Stemberg que enfatiza três aspectos para conceituar a inteligência: 

o mundo interior da pessoa, a experiência e o mundo exterior. 
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destaca academicamente, mas demonstra grande imaginação e habilidades de criar 

ideias interessantes, com independência de pensamento. A terceira inteligência é 

aquela na qual a criança demonstra facilidade de se adaptar ao ambiente, ou seja, a 

criança mostra praticidade ao desempenhar uma tarefa. Este tipo de inteligência é 

responsável pelo sucesso da pessoa no mundo real, principalmente no desempenho 

profissional. 

Como Gardner (1995), Stemberg (2003) fala dos processos de aprendizagem 

ou de aquisição de conhecimento separadamente. Eles comungam com Renzulli e 

Reis (1985) quando se referem à existência das inteligências. Entretanto, Renzulli e 

Reis (1985) vão além e estudam a pessoa que tem a interseção dessas 

capacidades. Ou seja, quando o indivíduo, mesmo que em diferentes graus, possui 

o cruzamento destes traços. 

 

3.2 ALTAS HABILIDADES NO BRASIL 

 

No Brasil, as discussões sobre altas habilidades/superdotação começaram a 

ter maior destaque na década de 1970, quando foi incluída na legislação brasileira a 

obrigatoriedade de atendimento aos alunos superdotados. Anteriormente a esta 

legislação, todos eram categorizados como excepcionais. Destacam-se como as 

principais autoras nessa temática Susana Graciela Pérez, Eunice Maria Lima 

Soriano de Alencar e Denise de Souza Fleith.  

Susana Pérez (2003)7 afirma que tem que se promover o reconhecimento, a 

aceitação e a valorização das pessoas com altas habilidades e superdotação na 

família, na escola, na sociedade e com elas mesmas. Para tanto, a autora salienta 

que é necessário capacitar os professores, bem como promover a sensibilização da 

imprensa e dos formadores de opinião para que a temática deixe de ser permeada 

por mitos e crenças populares e a pessoa com altas habilidades e superdotação 

passe a ser respeitada na sua diferença.  

Eunice Alencar (1986),8 por sua vez, salienta que devemos desfazer ideias 

errôneas sobre a superdotação e afirma que esse termo está impregnado de 

preconceito e carrega em sua definição algo que se espera de excepcional. A autora 

                                                           
7 Doutora em Educação, é presidente do Conselho Brasileiro para superdotação e delegada 

representando o Brasil na Federação Ibero Americana de World Council for Gifted edn talented 
Children. 

8 Especialista na área de criatividade e superdotação. 
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destaca, ainda, a necessidade de o aluno com altas habilidades ter um atendimento 

especializado, diferente do que se acredita, que por ser ele mais inteligente e mais 

perspicaz, não precisa de apoio do professor para aprender. Pelo contrário, este 

aluno necessita de acompanhamento, pois muitas vezes apresenta falta de estímulo, 

baixa expectativa do professor e necessidade de aceitação dos colegas, professores 

e, algumas vezes, da própria família. 

 
Especialmente relevante é a promoção de uma variedade de experiências 
de aprendizagem enriquecedoras, que estimulem o seu desenvolvimento e 
favoreçam a realização de seu potencial. Também necessário é que se 
respeite o seu ritmo de aprendizagem. (BRASIL, 2001, p. 17). 

 
Muitas crianças com altas habilidades/superdotação têm sofrido as 

consequências das poucas oportunidades para desenvolver suas potencialidades no 

ensino regular, que geralmente é direcionado para alunos medianos ou abaixo da 

média, porque professores creem que o tratamento diferenciado é para alunos com 

deficiência e que seria um desperdício ofertá-lo para alunos com altas habilidades. 

Denise Fleith (2006)9 reflete na mesma linha de Alencar no que diz respeito 

ao pensamento em relação aos superdotados. De acordo com Fleith (2006, p. 53), o 

superdotado é considerado um privilegiado, não carecendo de programas especiais, 

sendo injusto oferecer-lhes em detrimento de outros estudantes: 

 

Tal ideia seria responsável pela consideração do superdotado como um 
privilegiado, que apresentaria recursos intelectuais inatos superiores, 
considerando-se injusto e antidemocrático oferecer-lhes mais privilégios sob 
a forma de participação em programas educacionais especiais, nos quais os 
demais alunos seriam excluídos. 

 
Angela Virgolin (2007)10 fundamenta-se na teoria dos três anéis, na teoria de 

Stemberg e na teoria das inteligências múltiplas de Gardener para afirmar que o 

conceito de inteligência sofre diferenças devido a fatores culturais aos quais cada 

um está submetido no meio em que convive. 

 
Assim algumas culturas valorizam mais o pensamento lógico, enquanto 
outras valorizam a liderança e a persuasão, e outras a sabedoria e a 
habilidade de saber escutar. Sendo assim, testes desenvolvidos para uma 
cultura podem não ter o mesmo efeito em outra cultura, podendo inclusive 
mascarar o potencial do aluno em determinadas áreas. (VIRGOLIN, 2007, 
p. 36). 

                                                           
9 Doutora em Psicologia, produtora de materiais sobre a temática para o Governo Federal.   
10 Doutora em Psicologia da Superdotação, tem vasta experiência na área de psicologia escolar e 

clínica, com ênfase no desenvolvimento e educação do superdotado. 
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Percebe-se que as autoras supracitadas se complementam; Pérez fala da 

importância da identificação dos alunos com altas habilidades, enquanto Alencar 

salienta a necessidade do atendimento especializado que deve ser oferecido para 

estes alunos. Pérez e Fleith discordam deste tipo de atendimento, pois elas 

acreditam que a escola regular deve estar preparada para receber e trabalhar com 

esse e com todos os alunos que lá cheguem. 

 

3.3 ALTAS HABILIDADES NA BAHIA11  

 

Fruto da parceria entre MEC/SEESP e UNESCO/FNDE, foram implantados 

em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal os Núcleos de Atividades de 

Altas Habilidades/Superdotação (NAAH/S), com o objetivo de prestar atendimento 

aos alunos com altas habilidades/superdotação, promover a capacitação dos 

professores, além de acompanhar as famílias e a comunidade. Para implantação do 

NAAH/S, o MEC elaborou um documento de orientação com o objetivo de subsidiar 

as ações dos referidos núcleos: 

 
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 e esses alunos; oferecer 
acompanhamento aos pais destas crianças e à comunidade escolar em 
geral, no sentido de produzir conhecimento sobre o tema e; disseminar 
informações e colaborar para a construção de uma educação inclusiva e de 
qualidade. (DOCUMENTO NORTEADOR MEC/SEESP, 2006, p. 11). 

 
Na Bahia, o NAAH/S foi implantado em fevereiro de 2006, no Centro 

Educacional Carneiro Ribeiro – Escola Parque. Neste núcleo, foi criada a proposta 

de identificação e atividades de enriquecimento escolar para alunos com altas 

habilidades. O NAAH/S, que já atendeu anualmente cerca de 400 estudantes, no 

período de 2014/2015 atendeu apenas 14 alunos.  

Esse fato revela a importância da identificação dos alunos com altas 

habilidades pelos professores, uma vez que são eles que teriam melhores chances 

de observar características indicativas de que as crianças possam ter AH/SD.  

Na Rede Municipal de Ensino de Salvador, os alunos em processo de 

matrícula precisam ser registrados pelos pais ou responsáveis como possuidores de 

                                                           
11 Os dados indicados nesta subseção foram obtidos por meio de entrevista com Valdenice Souza, 
coordenadora do NAASH, em abril de 2016. 
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alguma deficiência ou altas habilidades/superdotação. Ocorre que esta identificação 

fica apenas registrada na ficha de matrícula dos estudantes, não sendo objeto de 

estudo ou instrumento para planejamento e formação de turma por parte dos 

professores. Outro fato interessante e preocupante é que aos pais não é solicitado 

nenhum documento de instituição reconhecida que confirme tal diagnóstico. 

Anterior ao NAAH/S, houve na Bahia uma iniciativa da Fundação José 

Carvalho, que em 1975 fundou a Escola Especial para Superdotados em Pojuca, a 

qual desenvolveu um projeto pioneiro de atendimento a crianças superdotadas e de 

baixa renda, sob a coordenação da Drª Zenita Cunha Guenther. O trabalho na 

Escola Especial para superdotados em Pojuca trouxe para a Bahia ações de grande 

importância, como seminários e encontros que visavam discutir a temática, como o 

Seminário Nacional sobre Superdotados, ocorrido em 1983. Na década de 1990, a 

Escola Especial de Pojuca foi extinta. A extinção foi atribuída à falta de profissionais 

com formação específica na área. 

Outra iniciativa anterior ao NAAH/S na Bahia foi o Centro de Educação 

Especial da Bahia (CEEBA), que foi criado na década de 1990 e desenvolveu um 

trabalho de identificação e acompanhamento pedagógico de alunos com altas 

habilidades/superdotação. 

Em documento apresentado à UNESCO/MEC pela psicóloga Maria Bernadete 

Pattaro Queiroz, quando consultora do NAAH/S, intitulado Documento Orientador 

para a implantação da Unidade de Atendimento à família do Aluno com Altas 

Habilidades/Superdotação do Estado da Bahia: Uma proposta Inspirada no Ideário 

de Joseph Renzulli, afirma-se que antes destas instituições, o atendimento aos 

alunos com AH/SD na Bahia era feito pela Secretaria de Educação do Estado da 

Bahia (SEC), por parte de profissionais sem formação na área e pesquisadoras da 

temática, devido à demanda, que na época era significativa. Para Queiroz, foram 

ações importantes na trajetória do atendimento dos alunos com AH/SB na Bahia, 

que, inclusive, culminaram na ação da UNESCO/MEC de implantar o NAAH/S em 

todos os estados brasileiros. 
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3.4 A LEGISLAÇÃO PARA AS ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO 

 

Nesta subseção, buscar-se-á analisar leis, pareceres e portarias nacionais, as 

quais nas últimas décadas direcionaram o trabalho das instituições no que toca aos 

alunos com altas habilidades. 

Na política educacional brasileira, somente na LDB de 1971 (Lei nº 5.692) 

houve a sua inclusão na letra da lei, no artigo 9º, que determina que “os 

superdotados deverão receber tratamento especial, de acordo com as normas 

fixadas pelos competentes Conselhos de Educação” (BRASIL, 1971). 

Anteriormente, a Lei nº 4.024/61 (BRASIL, ANO) incluía de forma implícita os 

alunos com AH/SD quanto ao direito à educação aos excepcionais, nos seus artigos 

88 e 89.  

Na vigência da Lei nº 5.691/71, o atendimento aos alunos com AH/SD é 

tratado pelos pareceres nº 255, de março de 1972 (BRASIL, 1972a), nº 436, de maio 

de 1972, e nº 681, de maio de 1973 (BRASIL, 1973), que estabelecem, 

respectivamente, o reconhecimento do talento especial e defendem a não existência 

de barreiras entre as séries escolares, as quais admitem matrícula do aluno 

superdotado no ensino superior, mesmo antes da conclusão do segundo grau, e 

estabelece a fixação do conceito e das formas de apurar o superdotado pelo 

Conselho Nacional de Educação. Ainda no ano de 1973, foi criado o Centro Nacional 

de Educação Especial (CENESP), que financiava ações educativas para 

atendimento às pessoas com deficiência e às pessoas com AH/SD. 

Na década de 1980, com o parecer nº 711/87 estabelecem-se ações de 

atendimento ao superdotado (BRASIL, 1987), e a portaria nº 69, de agosto de 1986, 

define o termo superdotado e suas características: 

  
Art 3º SUPERDOTADOS: educandos que apresentam notável desempenho 
e/ou elevada potencialidade nos seguintes aspectos, isolados ou 
combinados: capacidade intelectual, aptidão acadêmica, pensamento 
criador, capacidade de liderança, talento especial para artes, habilidades 
psicomotoras, necessitando atendimento educacional especializado. 
(BRASIL, 1986).  

 
Entretanto, é na primeira década do novo milênio, sob a vigência da LDB nº 

9.394/96, quando ocorre a aprovação do Plano Nacional de Educação, em janeiro 

de 2001, que se determina a implantação do atendimento aos alunos com AH/SD. A 

nova lei reforça o que tinha sido anteriormente definido, entretanto não avança na 
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conceituação para AH/SD: “[...] a modalidade de educação escolar oferecida 

preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, 

transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.” 

(BRASIL, 1996). 

O art. 59, por sua vez, vem assegurar ao público-alvo o atendimento 

especializado conforme se vê a seguir: 

 
Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação: I – currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e 
organização específica, para atender às suas necessidades; II – 
terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível 
exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas 
deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa 
escolar para superdotados; III – professores com especialização adequada 
em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como 
professores do ensino regular capacitados para a integração desses 
educandos nas classes comuns; IV - educação especial para o trabalho, 
visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições 
adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho 
competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como 
para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artísticas, 
intelectual ou psicomotora; V – acesso igualitário aos benefícios dos 
programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do 
ensino regular. (BRASIL, 1996). 

 
Aliado a esse novo panorama, são criados os Núcleos de Atividades de Altas 

Habilidades/Superdotação (NAAH/S) nos 26 estados e no Distrito Federal, os quais 

até hoje são referências para o atendimento dessa clientela.  

Os NAAHH/S são mais uma opção ofertada à pessoa com altas 

habilidades/superdotação para atendimento às suas especificidades. É importante 

dar às pessoas com altas habilidades a oportunidade de buscarem e encontrarem 

caminhos diferentes de acesso ao conhecimento que atendam às suas expectativas 

e aspirações. 

Segundo Gardner (1995), os indivíduos se diferenciam tanto por razões 

genéticas, como culturais nas distintas inteligências, devendo a escola promover 

oportunidades variadas para o desenvolvimento e expressão das diversas 

inteligências. 

Guenther (2011, p. 19) assinala que “o objetivo educacional é firmado no 

compromisso, e não somente na intenção de desenvolver o potencial dos alunos 

identificados, por vias educacionais sólidas e defensáveis [...] e o máximo de 

produtividade e qualidade”. 
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Nessa perspectiva, há de se pensar: quem será o profissional que estará 

atuando nestes núcleos, sua capacidade de ver a sua prática como espaço e 

momento de reflexão crítica?  

Ainda sob a égide da Lei nº 9.394/96, em 2008, a Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008) elucida 

que os alunos com AH/SD são alvo de atendimento educacional especializado em 

todas as etapas e modalidades da educação. 

 
Na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial passa a 
constituir a proposta pedagógica da escola, definindo como seu público-alvo 
os alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação. Nestes casos e outros, que implicam em 
transtornos funcionais específicos, a educação especial atua de forma 
articulada com o ensino comum, orientando para o atendimento às 
necessidades educacionais especiais desses alunos. (BRASIL, 2008). 

 
No dia 29 de dezembro de 2015 foi sancionada a Lei nº 13.234, que cria o 

cadastro nacional de alunos superdotados (BRASIL, 2015). Tal cadastramento 

deverá ser o ponto de partida para ofertar a esse grupo de alunos atendimento 

especializado que permita, por exemplo, a aceleração dos estudos. Entretanto, as 

regras para identificação, cadastramento e atendimento ainda precisam ser 

regulamentadas pela União, Estados e Municípios. Percebe-se que a lei cria o 

cadastro, mas a identificação do estudante com AH/SD é insuficiente pela ausência 

de profissionais qualificados para o atendimento.  

 

3.5 O ESTADO DA ARTE NAS ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO 

 

Atualmente, no cenário educacional, está ocorrendo uma maior compreensão 

do quanto é primordial a produção de saberes, bem como o acesso às informações 

no que diz respeito às altas habilidades/superdotação e das condições que 

favorecem o seu reconhecimento e desenvolvimento, com vistas a desmistificar 

noções equivocadas acerca do tema. 

Entretanto, ainda que se reconheça o fato de existirem políticas educacionais 

que reconhecem o direito do aluno com altas habilidades, ainda não se efetivou sua 

garantia nas escolas, ficando o fenômeno das altas habilidades limitado apenas ao 

processo de sua identificação. Vê-se também o quanto são escassas as 

possibilidades pedagógicas direcionadas a este sujeito, fato que acarreta um 
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obstáculo ao pleno desenvolvimento do estudante diagnosticado como possuidor de 

altas habilidades no âmbito educacional. 

No tocante ao estado da arte, observa-se que a temática das altas 

habilidades/superdotação não é algo novo, mas as produções científicas ainda estão 

em estado embrionário no contexto brasileiro, ainda que as pesquisas tenham se 

iniciado na década de 1970. Esta subseção é o espaço destinado ao levantamento 

do estado da arte em relação ao tema das altas habilidades/superdotação nas 

instituições de fomento à pesquisa. 

Buscando analisar trabalhos específicos na área de superdotação no GT-15 

Educação Especial da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Educação (ANPEd), constata-se que é somente no início do ano 2000 que as 

produções na área de educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, 

começam a ganhar corpo. Entretanto, vale ressaltar que das reuniões ocorridas do 

ano de 2000 até o ano de 2015, dos mais de 560 trabalhos apresentados, entre 

artigos, pôsteres e trabalhos completos, somente quatro tratam da temática das 

altas habilidades/superdotação. Frente a este cenário, podem-se relatar os mais 

recentes avanços registrados em um dos principais veículos de divulgação científica 

como resultado das muitas experiências que se utilizaram da temática alta 

habilidade e superdotação. 

O primeiro trabalho foi apresentado em 2001, na 24ª Reunião Anual da 

ANPEd, com o título O portador de Altas Habilidades/Superdotação e a deficiência: 

um relato de vida. O texto conta, na voz da personagem central, as dificuldades de 

lidar com a deficiência motora e a persistência para convencer a sociedade que, 

para além dessa deficiência, possuía talentos, sua difícil trajetória na vida escolar, 

sob o estigma de deficiente, o olhar de rejeição e piedade e a busca de superação. 

O texto afirma reiteradas vezes que os estigmas instituídos socialmente podem 

marcar o sujeito por toda sua vida, tornando-o incapaz de reagir às pressões 

impostas pela sociedade. 

 
A produção social do estigma tem sobre o estigmatizado uma força 
propulsora que pode minar suas chances de realizações e sua crença em 
poder levar uma vida normal e autônoma. O papel desempenhado pela 
família, primeiro olhar de nomeação da ‘marca’ que recaiu sobre o sujeito, 
tendo vindo com ele através do nascimento ou adquirido por doença ou 
acidente, revela-se quase como sentença de vida ou morte. Assim, a 
trajetória existencial do sujeito que recebeu, no primeiro olhar do 
agrupamento social – sua família, amor, segurança, aceitação e incentivo 
para desenvolver-se, dentro de suas possibilidades, este possivelmente 
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desenvolverá uma autoestima mais sedimentada, de modo a enfrentar 
melhor todos os outros olhares que se verterão sobre ele vida afora. (REIS; 
BARBOSA; METTRAU, 2001, p. 04). 

 
Em 2003, na 26ª Reunião Anual, foi apresentado o segundo trabalho, que 

teve como título História de vida de mães de pessoas com indicadores de altas 

habilidades: um garimpo de olhares, sentimentos e práticas sociais. Neste trabalho, 

as autoras Silva e Salgado (2003) analisaram as representações sociais 

equivocadas a respeito da manifestação da inteligência e das altas habilidades. No 

imaginário coletivo, as pessoas com altas habilidades são consideradas modelos de 

perfeição e, neste sentido “[...] não corresponder a tais expectativas pode, de 

alguma forma, representar o passaporte que leva ao descrédito” (SILVA; SALGADO, 

2003, p. 02). 

O terceiro trabalho, apresentado na 30ª Reunião Anual, em 2007, intitulado 

Alunos com Altas Habilidades/Superdotação: o atendimento em salas de recursos 

no estado do Paraná, de Brandão e Mori (2007), apresenta uma síntese de 

entrevistas realizadas com professores que atuam nestes espaços de apoio 

especializado.  

A pesquisa mostra que, mesmo nas salas de recursos para alunos com altas 

habilidades/superdotação, ainda faltam aos professores instrumentos básicos para 

que se tenha uma prática pedagógica efetiva. Como afirmam Brandão e Mori (2007, 

p. 14), “[...] mesmo podendo contar com os espaços especiais disponíveis na escola, 

fica evidente a escassez e pobreza de recursos disponíveis para o atendimento dos 

alunos”. 

O quarto trabalho apresentado por Pérez e Freitas (2009), sob o título Estado 

do conhecimento na área de Altas habilidades/superdotação no Brasil: uma análise 

das últimas décadas, na 32ª Reunião Anual, em 2009, faz uma retrospectiva da 

produção científica relativa à área de altas habilidades/superdotação no Brasil, a 

partir da década de 1920.  

Como é perceptível, as pesquisas na área das altas habilidades/superdotação 

estão ainda em número bem reduzido, conforme salientam Pérez e Freitas (2009, p. 

14): 

 
No âmbito da ANPED, determinar as causas dessa quase ausência de 
produções científicas requereria o acesso aos trabalhos apresentados e não 
selecionados, o que talvez permitisse vislumbrar quais foram os critérios de 
seleção ou rejeição do GT. 
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A busca por novas formas de ensino para os alunos com altas habilidades é 

urgente. Compreender que o aluno com altas habilidades/superdotação tem 

necessidades educativas especiais e que precisa de estratégicas pedagógicas 

diferenciadas requer sensibilidade e estudo aprofundado, pois aos olhos da 

comunidade escolar este sujeito causa inquietação e dúvida no fazer pedagógico. 

No tocante aos trabalhos acadêmicos registrados pelas universidades 

brasileiras no banco de teses da Capes, nos últimos cinco anos, verificou-se que 

existem 28 trabalhos acerca da temática altas habilidades/superdotação, sendo 22 

dissertações de mestrado e 6 teses de doutorado. Verifica-se que as últimas 

dissertações foram defendidas no ano de 2012, em sua maioria em universidades 

públicas. As dissertações foram produzidas em vários estados brasileiros, sendo que 

o maior número de trabalhos está na Universidade Federal de Santa Maria, que tem 

registrados 7 trabalhos na temática, sendo 5 de mestrado e 2 de doutorado. Esses 

trabalhos acadêmicos buscam apontar soluções para a responsabilidade da escola 

com os alunos com altas habilidades/superdotação, no que tange à educação 

inclusiva, como forma de minimizar as barreiras que impactam o desenvolvimento 

desses estudantes (ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO E 

PESQUISA EM EDUCAÇÃO, 2016).  

Como é perceptível, são inúmeras as pesquisas que se desenvolvem na área 

de educação inclusiva, entretanto muito ainda há a pesquisar sobre altas 

habilidades/superdotação, a fim de poder-se ampliar a compreensão desse 

fenômeno em sua complexidade e singularidade no aparecer do ser estudante de 

cada um daqueles que são diagnosticados como possuidores de altas habilidades. 

Dessa forma, o olhar atento para o ser que se manifesta na experiência educativa 

como ser com altas habilidades pode contribuir para a compreensão da dinâmica 

educacional contemporânea, em que o respeito à diferença e à singularidade são 

elementos instituintes dos processos de subjetivação na escola contemporânea. 

Na Bahia existem duas dissertações de mestrado que tratam do tema em 

pauta, sendo a primeira do ano de 2014, de autoria de Dartilene Pires de Andrade, 

no Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade da 

Universidade do Estado da Bahia (PPGEduC/UNEB), e a segunda, defendida em 

2015, de autoria de Amanda Oliveira Santos, da Faculdade de Educação da 

Universidade Federal da Bahia (FACED/UFBA). 
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A dissertação de Andrade (2014), que tem por título a A identificação das 

altas habilidades/superdotação nas práticas docentes dos professores de duas 

escolas públicas de Salvador, buscou conhecer as práticas docentes de professores 

de duas escolas públicas da Bahia e como se dá a identificação dos alunos com 

altas habilidades e superdotação por parte desses professores. A autora sinaliza que 

deve haver uma preparação criteriosa dos profissionais da área da Educação e que 

tal fato implica numa formação continuada dos professores que irão atuar com 

alunos com altas habilidades/superdotação. 

A dissertação de Santos (2015) aponta para a dificuldade dos professores em 

identificar os alunos com altas habilidades/superdotação, o que impossibilita o 

processo educacional desses estudantes. A autora salienta, ainda, a necessidade de 

uma formação adequada para os professores, para que eles possam realizar tarefas 

desafiadoras que estimulem e desenvolvam as potencialidades e os talentos dos 

estudantes. Esta autora analisou as concepções dos professores, no âmbito do 

processo de identificação dos estudantes: 

 
[...] pode-se assegurar que a principal colaboração do professor, imerso 
neste processo de ensino e aprendizagem, está na condução equilibrada do 
reconhecimento e identificação dentro do processo amplo da educação. 
Onde seus registros e observações são de extrema relevância para detectar 
sinais de potenciais e talentos, além da capacidade de contribuir para a 
análise e efetivação de práticas que contribuam significativamente para o 
desenvolvimento real do educando. (SANTOS, 2015, p. 39). 

 
Santos (2015) afirma que o professor é o principal gerenciador do processo 

educativo, fato que o torna responsável não só pela identificação, como também 

pelo desenvolvimento de estratégias pedagógicas diferenciadas dos alunos com 

altas habilidades. 

Percebe-se que em paralelo ao aspecto legal e às produções acadêmicas e 

científicas estavam os movimentos sociais, que muito contribuíram para o 

crescimento das pesquisas na área em tela.  

Foi no território dos movimentos sociais que a luta pelos direitos das pessoas 

com deficiência teve seu início na década de 1970, quando nasceu, em 1978, a 

Associação Brasileira de Superdotados (ABSD). Quinze anos depois, em 1993, foi 

fundado o Centro para Desenvolvimento do Potencial e Talento (CEDET), pela Dra. 

Zenita Guenther. Este centro funcionou em parceria com a Associação de Pais e 

Amigos para Apoio ao Talento (ASPAT). 
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Dez anos depois, em 2003, foi criado o Conselho Brasileiro para 

Superdotação (ConbraSD), que atualmente possui associados em todos os estados 

do Brasil. O ConbraSD tem como um dos principais objetivos o reconhecimento das 

situações e questões relativas às pessoas com altas habilidades/superdotação, e 

para tanto promove congressos, seminários, simpósios, conferências e outras 

atividades similares. Ressalta-se que o ConbraSD tem uma revista acadêmica 

fundada em 1993, cujo objetivo é divulgar pesquisas, estudos, resenhas e ensaios, 

com o intuito de colaborar com a atuação e formação dos profissionais que 

trabalham com pessoas com altas habilidades/superdotação. A revista é eletrônica e 

divulgada para sócios semestralmente. 

Percebe-se que tal tema não se esgota aqui, muito ainda tem por ser 

pesquisado, descoberto e gerado de conhecimento nesta linha de investigação.  

Na política educacional, nota-se que o tema ainda necessita de maior 

investimento, que, para além da identificação, amplie o atendimento aos alunos com 

altas habilidades/superdotação em toda a educação básica. 

Nas pesquisas e produções científicas, percebe-se a escassez dos trabalhos 

nessa temática, bem como a necessidade de seu estudo, desde a graduação. É 

notório que a grande maioria das pesquisas detém-se em focar as deficiências, 

contudo a esperança é que consigam mudar o foco e encontrar soluções. 
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4 ATOS DA CONSCIÊNCIA II – FORMAÇÃO DO PROFESSOR 

 

Esta seção busca analisar o papel profissional do docente, em especial o 

docente que atua com crianças com altas habilidades/superdotação, abordando sua 

formação acadêmica, sua atuação pedagógica e as tendências atuais para o 

profissional desejado diante das expectativas da sociedade.  

 

4.1 O DOCENTE COMO PROFISSIONAL 

 

As crises de valores, instabilidades e incertezas inerentes à sociedade do 

conhecimento exercem impactos cada vez mais crescentes sobre muitos campos 

profissionais e, consequentemente, para os profissionais da educação e a sua 

formação. Isso exige, dentre outras questões, a capacidade de reflexão e análise 

crítica sobre o conhecimento, habilidade de resolução de problemas cada vez mais 

complexos, atitude de aprendizagem permanente frente aos desafios e prática 

baseada na ética e no compromisso político. Paradoxalmente, temos também 

presenciado as inúmeras pressões exercidas pelo modelo econômico neoliberal em 

defesa da formação de profissionais competitivos, individualistas e submissos às 

exigências do mercado.  

Esse contexto marcado por contradições e tensões tem passado 

despercebido pelas lentes das instituições de ensino superior, no que se refere ao 

desenvolvimento das práticas de ensino para uma educação inclusiva. Essas 

práticas raramente refletem esse emaranhado de fatores que envolvem a formação 

de profissionais na atualidade e perpetuam o ensino com base na transmissão de 

conhecimento. 

Dessa forma, pode-se afirmar que uma formação docente pouco 

problematizadora se constitui um grande obstáculo para o atendimento à 

diversidade, visto que em situações práticas, o professor torna-se peça fundamental 

para a efetivação da educação inclusiva.  

O século XXI está marcado pela renovação da instituição educativa, assim 

esta nova instituição requer uma definição da profissão docente com o intuito de que 

a profissão do conhecimento não seja limitada pelos vetores formais e lógicos. 

Dessa forma, que se deixe transbordar de uma forma pré-definida ao incorporar 

aspectos éticos, coletivos, comportamentais e emocionais. 
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[...] a formação docente assume um papel que pretende uma mera 
atualização científica, pedagógica e didática e se transforma na 
possibilidade de criar espaços de participação, reflexão e formação para 
que as pessoas aprendam a se adaptar para poder conviver com a 
mudança e a incerteza. (IMBERNÓN, 2011, p. 15).  

 
Frente a essas constatações, a formação inicial do professor torna-se um 

campo de infinitas discussões, tendo em vista que as antigas práticas já não 

respondem aos anseios de uma sociedade na qual se exige uma formação calcada 

na transdisciplinaridade e diversidade (BARNETT, 2005; MORIN, 2009; SANTOS, 

2009).  

O emprego veemente do conhecimento nos processos de produção tem 

alterado consideravelmente nossa maneira de interagir com o outro e com o mundo, 

bem como nossa visão sobre a realidade tem se tornado cada vez mais dinâmica e 

mais complexa. Demo (2004, p. 10) afirma que na sociedade do conhecimento 

intensivo “[...] um dos horizontes mais típicos é a demanda infinita por aprendizagem 

[...] o que vai aguçar enormemente a expectativa sobre produção e uso de 

tecnologias em educação”.  

Em um mundo marcado pelas incertezas, os cursos de formação de professor 

ainda mantêm a concepção acumulativa de conhecimentos sem articulação e 

integração. Nesse sentido, os cursos de formação de professor necessitam fazer 

frente a este cenário que exige novas formas de produção e socialização do 

conhecimento e da diversidade, sem desconsiderar o impacto e o papel das 

tecnologias da informação em um contexto marcado pela efemeridade de ideias e 

teorias. Nesta perspectiva, a formação docente deve se atentar para o fato de que 

deverá mudar para acompanhar essa complexidade.  

Por muito tempo a formação de professor fundamentou-se na ideia de que 

garantir a aquisição de competências técnica seria suficiente para o bom 

desempenho profissional dos docentes, discursos sintonizados com os pressupostos 

de uma cientificidade instrumental. Atitudes e valores não deveriam afetar os 

processos objetivantes que garantiriam o bom desenvolvimento do ensino e da 

aprendizagem. O que verdadeiramente importava era a transmissão de conteúdo, 

independentemente de quem o estivesse recebendo.  

Morin (2009), em clara posição crítica aos paradigmas objetivantes, defende a 

ideia de que os processos de ensino e aprendizagem deveriam desenvolver a 

capacidade de visão complexa, sobrepondo-se aos processos que isolam, separam 
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e reduzem o conhecimento. Ao adotar o termo complexus para designar o 

pensamento, o autor admite que não é mais possível fragmentar a realidade que se 

nos apresenta intimamente articulada e que, para tal, é necessária a adoção do 

pensamento transdisciplinar.  

O sujeito complexo, segundo Morin (2009), é aquele que contextualiza 

criticamente a sua existência planetária, percebendo que os conhecimentos se 

intercruzam na tessitura das experiências cotidianas. O pensamento complexo 

levaria o sujeito a criar estratégias de superação dos desafios emergentes em meio 

às situações compostas pela complexidade. Por isso, o sujeito não se resume a 

mero espectador e reprodutor de ideias e conhecimentos; ao contrário, transforma-

se em estrategista, capaz de criar durante a sua caminhada, uma vez que “em 

situações nas quais emerge a incerteza, é preciso de atitude estratégica do sujeito 

ante a ignorância, a desarmonia, a perplexidade e a lucidez” (MORIN, 2009, p. 18). 

Comungo com Imbernón (2011, p. 48) da ideia de que pensar em formação 

“[...] implica reconhecer que os professores podem ser verdadeiros agentes sociais, 

capazes de planejar e gerir o ensino-aprendizagem, além de intervir nos complexos 

sistemas que constituem a estrutura social e profissional”.  

 Beyer (2003), por sua vez, aponta a formação docente como condição básica 

para a condução do processo de inclusão. Para o autor, esta formação deve 

abranger os fundamentos conceituais e aspectos pedagógicos, tais como 

metodologia de ensino, recursos didáticos, aprendizagem de alunos com 

necessidades especiais, avaliação, terminalidade escolar, dentre outros aspectos. 

Os saberes docentes são múltiplos e não lineares, constituindo-se desde o início da 

formação docente e aperfeiçoando-se ao longo da carreira. Estes saberes são 

oriundos da formação e da experiência, sendo ambos importantes para o 

desempenho da função.  

Conforme o dicionário Aurélio (FERREIRA, 2011), profissão é a capacidade 

de um indivíduo exercer trabalho ou atividade especializada na sociedade. Entre 

tantas profissões, têm-se o docente como profissional da educação. 

Essa docência ocorre através de três componentes básicos: o professor, o 

aluno e o conhecimento como fenômeno que aparece. Não há entre eles grau de 

importância, entretanto não haverá docência na ausência de algum desses 

componentes. 
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Observa-se que tais componentes já têm conceitos pré-definidos e são 

automaticamente classificados, sendo que quem ensina é professor e quem aprende 

é o aluno, um objeto previamente sistematizado, em um espaço físico no qual ocorre 

essa relação, que é chamado de escola. Entretanto, na contramão dos conceitos já 

arraigados, Francisco Imbernón afirma que a escola não pode ser o lugar de 

reprodução de conhecimento, mas um lugar onde a vida brota em todas as suas 

relações e incertezas. 

 
A instituição que educa deve deixar de ser um lugar exclusivo em que se 
aprende apenas o básico (as quatro operações, socialização, uma 
profissão) e se reproduz o conhecimento dominante, para assumir que 
precisa ser também uma manifestação da vida em toda sua complexidade, 
em toda sua complexidade, em toda sua rede de relações e dispositivo, de 
uma comunidade, para revelar um modo institucional de conhecer e, 
portanto, de ensinar o mundo e todas as suas manifestações. (IMBERNÓN, 
2011, p. 08).  

          
Cabe, então, profissionalizar o docente para que ele seja capaz de seguir o 

crescimento acelerado da sociedade na qual está inserido, capaz de modificar esse 

processo institucionalizado. 

Garantir a profissionalização docente servirá de estímulo para que o professor 

evidencie uma gama de habilidades e competências especiais, que são inerentes ao 

processo educativo. Isto implica o compromisso profissional de dividir com a 

sociedade seu ponto de vista do que vem a ser uma democracia efetiva e potente, 

dando legitimidade a sua profissão e tornando a comunidade que atende menos 

dependente do poderio econômico, social e político que a limita (IMBERNÓN, 2011). 

Ao docente cabe o papel prioritário de propor valores como ética, moral, 

ideologias, baseando-se nas experiências práticas, na interação com outros 

docentes, comparando suas práticas e seus resultados, elaborando novas 

alternativas a fim de obter melhores resultados: “Existe, é claro, um conhecimento 

pedagógico especializado unido à ação e, portanto, é um conhecimento prático, que 

é o que diferencia e estabelece a profissão e que precisa de um processo concreto 

de profissionalização.” (IMBERNÓN, 2011, p. 31). 

O profissional docente frente à sociedade globalizada questiona-se sobre o 

sentido de expor o currículo formal, preocupando-se com o jogo dos micropoderes 

que estruturam o chamado “currículo oculto” em relação com o seu fazer 

pedagógico. Em razão disso, seu planejamento será contínuo e mutável, 

considerando realidades e demandas de sua práxis. 
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É interessante mencionar aqui que, para atender a sociedade globalizada, a 

qual na mesma velocidade que adquire novos conhecimentos e conceitos os 

despreza, ao profissional docente cabe possuir diversas habilidades e competências 

profissionais que à primeira vista não estão na prática do professor tradicional, 

acadêmico ou especialista técnico. Há que se definir as funções profissionais do 

docente para que os professores assumam responsabilidades educativas e 

aprendam, conforme afirma Pozo (2009, p. 89, tradução nossa), a encontrar e 

selecionar as informações necessárias para sua prática. 

  
Quando o principal bem de consumo é a informação elaborada, quer dizer o 
conhecimento, encontrar aquilo que melhor se ajusta ao que se necessita, 
se trate de um bilhete de avião, o preço de um sorvete, o artigo mais 
recente de um autor ou um companheiro para toda a vida, pode marcar a 
diferença entre ser ou não ser cidadão ou um profissional adaptado as 
exigências do mundo atual.  

 
Comungo com Nóvoa (2011) quando afirma que é preciso passar a formação 

de professores para dentro da profissão. Ou seja, é necessário que professores 

tenham lugar predominante na formação de seus futuros colegas, pois refletir 

coletivamente mobiliza conhecimento, vontades e competências. 

A formação inicial do professor desconhece a realidade das escolas, a 

riqueza do processo educativo fica invisível neste período e o que poderia servir de 

enriquecimento se perde ou se torna discurso de experiências individuais. 

 
Através dos movimentos pedagógicos ou das comunidades de prática, 
reforça-se um sentimento de pertença e de identidade profissional que é 
essencial para que os professores se apropriem dos processos de mudança 
e os transformem em práticas concretas de intervenção. (NÓVOA, 2011, p. 
21). 

 
É notório que o coletivo profissional precisa crescer, incluindo aí as equipes 

de gestão escolar e técnica administrativa que compõem o quadro da instituição de 

ensino. A profissão docente não existirá ou não terá força de forma isolada, mas de 

forma coletiva.  

Nesse momento é necessário fazer uma pausa para esclarecer o sentido em 

que entendo que o termo coletivo pode ter potência vitalizadora na formação 

docente. Penso que o coletivizar está no fluxo de sentidos de potencialização do 

pensar e do agir que se dá no encontro de alteridades. 

O plano do coletivo é acontecimento que, neste formato de encontro e 

relação, distingue-se dos tradicionais conceitos de coletivo da sociologia e da 
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psicologia tradicional. Nestes campos a configuração do coletivo é entendida em 

vetores macro de relações com o instituído, dando pouca tonalidade às expressões 

de subjetividades. Nos processos de subjetivação, dentre estes a formação do 

professor, a fase de formação inicial possui importância capital, uma vez que é a 

chave de acesso ao desenvolvimento da profissionalidade. 

A formação inicial do professor precisa dar embasamento para a construção 

do conhecer pedagógico de forma especializada, através da socialização 

profissional, com ênfase nos saberes científicos, culturais e sociais. 

A formação mínima básica de um docente necessita de um currículo que 

promova experiências interdisciplinares e colegiadas, permitindo ao professor 

integrar procedimentos e conhecimentos, e, parafraseando Nóvoa (2011), diminuir a 

distância que separa o excesso dos discursos da prática. 

Segundo Imbernón (2011), é no dia a dia da gestão de sala de aula que o 

docente coloca em prática o conhecimento intuitivo, imaginário ou formal, tornando-o 

real e factível, forçando o docente a ser menos individualista e mais coletivo, dando 

significado prático às ações escolares. Mas para isso é necessária uma revisão 

crítica dos conteúdos trabalhados para a formação do professor, gerando um 

profissional ativo com poder de decisão e capacidade de análise das interações 

humanas. 

Partindo dessa premissa, compreende-se a necessidade da formação 

permanente e cooperativa, por parte dos docentes, de formar, revisitar e estudar os 

problemas que integram a prática e seus valores. Para Imbernón (2011, p. 94), o 

docente necessita de “um assessor de formação” que durante sua jornada seja um 

colaborador nas questões pedagógicas e de gestão nas diversas situações que 

permeiam a sua vida profissional. 

A formação permanente do professor requer um ambiente colaborativo sem 

grande relutância por parte dos professores e realizada por profissionais que 

atendam às necessidades e especificidades dos professores. 

 
Somente quando o professorado vê que o novo programa formativo ou as 
possíveis mudanças da prática que lhes é oferecida repercutem na 
aprendizagem de seus estudantes, mudam suas crenças e atitudes de 
forma significativa [...] então, abre-se a forma de ver a formação como um 
benefício individual e coletivo. (IMBERNÓN, 2009, p. 27). 

 
Para Nóvoa (2011), a formação do professor deve assumir uma dimensão 

prática pautada na aprendizagem do aluno. Ao receber a devolutiva sobre sua 
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atuação em sala de aula, nasce no professor a necessidade de saber mais sobre 

sua prática diária e aprender a partir dela. Trata-se, sim, de abandonar a ideia de 

que a profissão docente se define, primordialmente, pela capacidade de possuir um 

saber e de saber transmiti-lo (NÓVOA, 2011).  

Caberá, então, ao assessor desenvolver um papel de mediador, resolvendo 

juntamente com o professor questões que surgem na prática profissional, com vistas 

a alcançar melhores resultados. 

 
Por isso, insisto na necessidade de devolver a formação de professores aos 
professores, por que o reforço de processos de formação baseadas na 
investigação só faz sentido se eles forem construídos dentro da profissão. 
Enquanto forme apenas injunções do exterior, serão bem pobres as 
mudanças que terão lugar no interior do campo profissional docente. 
(NÓVOA, 2011, p. 55). 

 
Entretanto, não adianta ter bons docentes e boa matriz curricular, além de 

uma equipe pedagógica de excelente nível acadêmico. É preciso que exista 

interação entre o corpo docente e toda a comunidade escolar, visando adequar o 

que está proposto pelo sistema e a real necessidade dos educandos, desvelando e 

permitindo novas experiências. 

O trabalho colaborativo não se impõe por decisão superior. A formação de 

professores consolida parcerias no mundo profissional, reforçando o trabalho dos 

professores. Mas para tanto, faz-se necessário construir programas de formação 

coerentes com a prática e as reais necessidades dos sujeitos que ensinam e 

aprendem.  

É mister afirmar, também, que a formação inicial e continuada do docente 

perpassa seu querer, não se deixando abater por dificuldades e contratempos que a 

todo momento aparecem na prática do professor. Basta de esperar que outros 

façam por nós as coisas que não farão (IMBERNÓN, 2011).  

Muitas foram as reformas na legislação desde a Lei nº 4.024/1961 (BRASIL, 

1961) até a Lei nº 9.394/1996 (BRASIL, 1996). Todavia, independentemente das 

inúmeras leis e reformas na legislação nacional, no tocante à educação, o que mais 

importa é a ação do professor em sala de aula e o aparato pedagógico e 

metodológico que a escola professa. Ao professor fica a tarefa de proporcionar aos 

alunos experiências reais, buscando a unidade entre teoria e prática, provocando no 

aluno o desejo de alcançar melhor posição dentro do meio social em que está 

inserido. 
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É nesse pensamento de processo de formação de professores que esta 

pesquisa busca compreender como o professor percebe seus alunos com altas 

habilidades/superdotação. 

 

4.2 A FORMAÇÃO DO PROFESSOR PARA O TRABALHO COM O ALUNO COM    

      ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO 

 

Muitos professores pensam que receber alunos com altas habilidades em sua 

sala de aula lhes poupará trabalhos e problemas. A expectativa corrente entre os 

docentes é a de que este aluno “gênio” possui competências e habilidades para 

aprender sozinho e que responderá positivamente às atividades de aprendizagem 

que lhe sejam propostas em sala de aula. A ideia de que o estudante com altas 

habilidades possa sentir-se excluído e que se precisa refletir sobre a necessidade de 

sua inclusão soa estranha a muitos professores. 

A educação inclusiva exige por parte dos professores preparação para 

atender às especificidades da clientela. Porém, no que tange aos alunos com altas 

habilidades, essa situação é difícil, pois, para muitos professores, constitui-se uma 

raridade com a qual eles nunca se confrontarão ou, então, ignoram a sua existência 

em sala de aula. Tais fatores dificultam ainda mais o reconhecimento desses alunos 

e, consequentemente, o seu atendimento. Este desconhecimento, entretanto, é fruto 

da não atenção dada a esta clientela por parte da comunidade acadêmica. Pôde-se 

perceber tal fato pelo número inexpressivo de pesquisas sobre a formação docente 

para esta clientela na seção anterior. 

Diante dessa realidade, percebe-se a importância da formação inicial para 

garantir ao futuro professor o conhecimento sobre as AH/SD e prepará-lo para a 

inclusão dos indivíduos que a possuem. Trazer para o centro das discussões a 

formação do professor para o trabalho com alunos com altas habilidades requer, 

inicialmente, um entendimento de conceitos, como educação inclusiva, altas 

habilidades, profissionalização. 

Pode-se afirmar que para trabalhar com alunos com deficiência, transtorno 

global do desenvolvimento ou altas habilidades faz-se necessária a formação de 

professores especializados. Diversos pesquisadores, como Guenther (2006a) e 

Virgolin (2007), salientam a necessidade de cursos de graduação e pós-graduação 



69 

 

específicos na área, para que estes profissionais possam conhecer melhor as 

características deste grupo e, desta forma, atendê-los de forma satisfatória. 

 Virgolin (2007) e Guenther (2006a) indicam que alguns desafios deverão ser 

enfrentados no que tange à integração do ensino regular com o ensino 

especializado. Evidenciam a relevância de se fazer um trabalho em parceria com a 

família e com instituições especializadas no trabalho com crianças superdotadas, 

para garantir o sucesso do aluno com a elevação do seu desempenho. 

Professores que trabalham com alunos com altas habilidades precisam 

sempre propor atividades interessantes e desafiadoras para perceber os talentos e, 

assim, garantir aos alunos um “laboratório” de flexibilidade de pensamento, 

lembrando que não existe só o funcionamento cognitivo, mas também o afetivo e o 

criativo, todos em interação social dinâmica e contínua numa sala de aula e que, na 

maioria das vezes, é pela afetividade que mais profundamente se atinge um aluno 

com altas habilidades, pois, geralmente, estes alunos já mostram uma cognição 

expandida. 

Um dos grandes desafios que a escola e os professores têm que enfrentar 

hoje é a identificação e o desenvolvimento de talentos. Guenther (2006b) lembra que 

a capacidade e o talento humano se desenvolvem e se expressam em produção 

superior, desde que o potencial seja identificado, estimulado, acompanhado e 

orientado. Sem estes fatores, o talento mais prometedor não se manifestaria, ou 

seja, um desperdício para a sociedade. 

A formação do professor tem que possibilitar a estes profissionais um trabalho 

especializado, pois cabe à escola regular o atendimento aos alunos com altas 

habilidades e a reflexão sobre o desenvolvimento integral do aluno. 

Frequentemente a escola tende a seguir um padrão no processo de 

aprendizagem dos seus alunos, utilizando igualmente o mesmo material e as 

mesmas normas para todos, sem distinção, ou seja, sem se preocupar com suas 

especificidades. Alencar (1986, p. 11), no prefácio do livro Psicologia e Educação do 

Superdotado, diz: 

  
[...] o futuro de qualquer nação depende da qualidade e competência de 
seus profissionais, da extensão em que a excelência for cultivada e do grau 
em que condições favoráveis ao desenvolvimento do talento, sobretudo do 
talento intelectual, estiverem presentes desde os primeiros anos da infância. 
[...] O fato de que uma boa educação para todos não significa uma 
educação idêntica para todos tem levado a um interesse crescente pelos 
alunos mais competentes e capazes, a par de uma consciência de que um 
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sistema educacional voltado apenas para o estudante médio e abaixo da 
média pode significar o não reconhecimento e estímulo do talento e, 
consequentemente o seu não aproveitamento. 

 
Em uma escola que valoriza os processos inclusivos, muitos são os fatores 

que contribuem para a melhoria da qualidade social da educação ofertada. A 

Constituição da República Federativa do Brasil e a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional “desafiam os sistemas educacionais a buscar alternativas para 

antigos problemas que inquietam administradores, técnicos e professores.” 

(CARVALHO, 1998, p. 85). 

Como ponto principal, destaca-se uma posição apropriada da unidade de 

ensino para diversificar e tornar flexível o processo ensino-aprendizagem, incluindo, 

nesta atitude, a serenidade na organização e no funcionamento da escola, a 

cooperação de professores especializados e de serviço de apoio. As mudanças de 

atitude e de concepção são, em grande medida, a chave para o acontecimento de 

ações exitosas nas escolas inclusivas.  

Nicoloso e Freitas (2002, p. 19) afirmam que a “identificação das 

necessidades educacionais dos alunos com altas habilidades definirá todo o 

processo, considerando que cada aluno apresenta conhecimentos prévios e saberes 

anteriores aos propostos pela escola”. 

A ideia de escola inclusiva reconhece a necessidade de impedir todas as 

formas de segregação. Para muitos, essa já foi e é uma solução atraente, entretanto 

o ideal é incluir/absorver as crianças superdotadas em classes heterogêneas, pois 

nelas esses alunos terão contato com um mundo caracterizado pela pluralidade e 

por várias formas de relacionamento. 

A escola inclusiva deve estar aberta para as possibilidades de avanço que a 

maioria das crianças superdotadas apresenta, além de oferecer atividades 

extracurriculares que enriqueçam seu desenvolvimento intelectual, artístico e 

criativo. O atendimento ao aluno com altas habilidades pode se dar em dois níveis: 

atividades propostas em sala de aula e atividades complementares. As atividades de 

sala de aula baseiam-se nas adaptações e no enriquecimento curricular, que 

geralmente deve ocorrer tendo por base os interesses comuns entre os alunos e 

suas reais necessidades. O professor terá a função de facilitador do processo de 

aprendizagem. Já as atividades complementares são aquelas específicas para o 

aluno com altas habilidades. Nesta perspectiva, torna-se necessário que as escolas 
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enfrentem o desafio de dirigir os alunos para o desenvolvimento da personalidade e 

de posturas apropriadas ao desenvolvimento do talento; e que este possa ser 

identificado, estimulado e potencializado ao máximo.  

A educadora Zenita Guenther reflete a respeito de que o papel dos 

educadores é o de “encaminhar o desenvolvimento de pessoas e encontrar a melhor 

e mais apropriada forma de prover a cada um aquilo que ele necessita para se 

tornar o melhor ser humano que pode vir a ser” (GUENTHER, 2000, p. 20). 

Transformações são essenciais na estrutura da escola atual, a fim de que se 

fomentem requisitos adequados para a prática inovadora e fértil dos alunos; envolvê-

los em tentativas de experiências que satisfaçam seus anseios e encorajem sua 

criatividade (ALENCAR, 1995). 

 
[...] e separar o grupo dos superdotados daqueles que não o são. Neste 
sentido, a missão da escola deveria ser a de encorajar a produtividade 
criativa e intensificar a qualidade de experiência de aprendizagem para 
todos os estudantes e não só para os que se destacam por suas 
capacidades intelectuais superiores. Assim sendo, a sua meta não seria a 
priori identificar a cada aluno com as oportunidades, recursos e 
encorajamento necessário para atingir o seu potencial máximo, de forma 
inclusiva. (VIRGOLIN, 2007, p. 17). 

 
Guenther (2006a, p. 36) lembra que a “capacidade e o talento humano se 

desenvolvem e se expressam em produção superior, desde que o potencial seja 

identificado, estimulado, acompanhado e orientado”. Sem estes elementos, os 

talentos mais promitentes em nossa sociedade cairão por terra. Esta é a maior 

batalha que a escola tem que enfrentar. 

O desconhecimento acerca da temática altas habilidades/superdotação causa 

condutas equivocadas, pois o professor é figura principal neste processo de 

identificação e reconhecimento dos alunos com AH/SD. Logo, a lacuna deixada pela 

formação prejudica o atendimento e a efetivação de práticas que contribuam para o 

real desenvolvimento desta clientela. 

Para Guenther (2011, p. 31), “na educação dos dotados e talentosos, os 

professores são perfeitamente confiáveis para detectar sinais de capacidade 

elevada nas crianças, com base no que acontece normalmente em sala de aula.” 

Torna-se, desta maneira, a figura do professor de vital importância, pois a sala de 

aula é o lugar onde as altas habilidades se expressam na sua forma mais natural. 

Infelizmente, a cultura das instituições é trabalhar com os alunos com 

dificuldades de aprendizagem no intuito de igualá-los aos colegas do mesmo nível 
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ou série, ignorando estímulo aos que se encontram acima da média, fato que 

dificulta o desenvolvimento dos talentos. Não há nesta afirmação intenção de 

culpabilização do professor pelas dificuldades de diagnóstico e atenção adequada 

às crianças com AH/SD. O silêncio nos currículos de formação docente sobre esse 

fenômeno não prepara o professor para atuar de forma consciente e competente no 

desenvolvimento de seus alunos com AH/SD. 

É fundamental que o docente possua conhecimentos oriundos de diversos 

domínios: teórico, experiencial, da prática etc., como forma de desconstruir e não 

perpetuar mitos historicamente construídos e que estão no imaginário coletivo, pois 

somente assim poderão realizar um trabalho pedagógico que se aproxime das 

necessidades dos alunos AH/SD. 

A formação do profissional docente precisa pautar-se no alcance da educação 

inclusiva, proporcionando a este profissional saberes essenciais à ação de educar, 

que influenciam diretamente na formação do aluno com AH/SD.  

Partindo dessa premissa, as pessoas com AH/SD têm direito de, no processo 

de experiência educativa, ter consideradas suas especificidades, potencialidades e 

necessidades, sendo aceitas na escola regular como exercício ativo da cidadania 

ativa. Não se pode fingir que elas não existem! Elas estão aí e precisam de atenção 

e entendimento. Desta forma confirma-se a pertinência, desta investigação analisar 

a percepção do professor em relação aos alunos com AH/SD. 

Para Renzulli (1988), os programas para superdotados têm historicamente 

focado sua atenção na identificação de crianças superdotadas intelectualmente. 

Mas, como o conceito de alta habilidade/superdotação está sendo ampliado, não se 

limitando apenas ao aspecto intelectual, incluindo os de criatividade, da liderança, 

motivação, artes e o desenvolvimento psicomotor, os meios de identificação devem 

ampliar-se também. 

Geralmente, os procedimentos mais utilizados para identificar estudantes 

superdotados são testes padronizados. Todavia, estes têm sido criticados por várias 

razões, já que na maioria das vezes os testes centram-se em processos mentais 

demasiadamente limitados, descuidando-se dos processos como avaliação, análise 

e síntese. 

Renzulli (2004) afirma que a identificação dos alunos com altas habilidades 

por parte do professor foi considerada durante muito tempo como um recurso 

alternativo e suplementar neste processo. Entretanto, em seus estudos, o autor tem 
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indicado os professores como a principal ferramenta para a identificação de 

estudantes superdotados.  

Suzana Pérez (2008), comungando com a ideia de Renzulli (1988) de que o 

professor é peça primordial para a identificação e acompanhamento das crianças 

AH/SD, afirma: “A formação de profissionais em condições de lidar com 

superdotados é muito precária. Pedagogos recém-formados nas melhores 

faculdades do país nunca ouviram falar em atendimento especial para crianças com 

altas habilidades.” (PÉREZ, 2008, p. 13). 

Frente a esse cenário, pode-se perceber a emergência de forças sensíveis à 

inclusão dos superdotados, e a urgência de se trabalhar a temática nos cursos de 

formação de professores, para que possa existir, além de uma adaptação curricular, 

uma estratégia pedagógica diferenciada para estudantes com AH/SD. 
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5 PERCEPÇÃO DO PROFESSOR EM RELAÇÃO AOS ALUNOS COM ALTAS  

   HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO: O FENÔMENO 

 

Tenho um livro sobre águas e meninos. Gostei mais de um menino que 
carregava água na peneira. A mãe disse que carregar água na peneira era 
o mesmo que roubar um vento e sair correndo com ele para mostrar aos 
irmãos.  
A mãe disse que era o mesmo que catar espinhos na água. O mesmo que 
criar peixes no bolso. O menino era ligado em despropósitos. Quis montar 
os alicerces de uma casa sobre orvalhos.  
A mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. 
Falava que vazios são maiores e até infinitos. Com o tempo aquele menino 
que era cismado e esquisito, porque gostava de carregar água na peneira 
com o tempo descobriu que escrever seria o mesmo que carregar água na 
peneira. 
No escrever o menino viu que era capaz de ser noviça, monge ou mendigo 
ao mesmo tempo. O menino aprendeu a usar as palavras. Viu que podia 
fazer peraltagens com as palavras. E começou a fazer peraltagens.  
Foi capaz de modificar a tarde botando uma chuva nela. O menino fazia 
prodígios. Até fez uma pedra dar flor. A mãe reparava o menino com 
ternura. A mãe falou: Meu filho, você vai ser poeta! Você vai carregar água 
na peneira a vida toda. Você vai encher os vazios com as suas 
peraltragens, e algumas pessoas vão te amar por seus despropósitos! 
(BARROS, 1999). 

 

A sensibilidade poética abordando o tema da “criança diferente”, do menino 

interessado em “despropósitos” nos remete a pensar de forma sensível nas crianças 

categorizadas pela ciência como de AH/SD que sentem-se “diferentes”, e sentem 

tais diferenças como estranhamento, “despropósitos” no dizer do poeta Manoel de 

Barros. Na formação docente a atenção e a sensibilidade para este fenômeno que 

ora investigamos é tão importante quanto o conhecimento técnico. 

A prática escolar com crianças com altas habilidades/superdotação requer do 

professor uma reflexão sobre os procedimentos e técnicas a serem utilizados na 

sala de aula, assim como sobre seu fazer pedagógico para compreensão das 

especificidades desse sujeito criativo e perspicaz, encarando-o como ser humano 

em relação capaz de aprender e conviver. 

Nesta pesquisa, que parte da inquietude que leva à interrogação sobre qual a 

percepção do professor frente aos alunos com altas habilidades/superdotação, o 

método fenomenológico apresenta-se como fundamental para esclarecer esse 

encontro entre o professor e o aluno com altas habilidades/superdotação, pois deste 

enlace pode ocorrer o desenvolvimento de potencialidades nunca antes 

apresentadas. 
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A compreensão dos dados é um momento interessante para o pesquisador, 

pois dá a oportunidade de expressar tudo o que foi sentido e visto na relação com as 

professoras, uma vez que o pesquisador, ao entrar em contado com o fenômeno, a 

partir das descrições, toma-o como seu, a fim de que possa melhor destrinchá-lo, e ir 

desvendando a percepção do professor. 

É uma tarefa difícil, que não pode ser ingênua, mas deve ser o que revelará a 

percepção do professor em relação à criança com altas habilidades/superdotação. 

Buscou-se fazer uma conexão entre as descrições e os atos da consciência que 

representam o arcabouço teórico, o qual se abriu a partir dos dados oferecidos pelos 

sujeitos colaboradores com a finalidade de mostrar a realidade que se manifesta na 

perspectiva da compreensão e explicação dos fenômenos. Este percurso contínuo 

de estudos gerou a organização de unidades significativas, o que se constitui na 

terceira etapa do método fenomenológico: a compreensão dos dados. 

Essa etapa foi imprescindível na busca por mostrar o “dito no dizer” (BICUDO, 

2011, p. 20), ou seja, mostrar o que foi coletado durante a descrição e a redução, 

primeira e segunda etapas do método caminhando para se chegar às convergências 

do fenômeno estudado.  

Figura 7 – Convergências do fenômeno 
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Fonte: Elaborado pela autora desta dissertação. 

 

 

Nessa etapa, analisei as quatro unidades significativas encontradas nos 

discursos dos sujeitos participantes, a saber: conceito, formação, elementos da 

prática e percepção do aluno.  

Essas unidades significativas surgiram, como já foi dito, da leitura exaustiva 

do material descrito pelos sujeitos colaboradores com a finalidade de extrair a 

percepção dos professores em relação às crianças com altas 

habilidades/superdotação. Busquei as convergências apresentadas nas falas das 

professoras em cada unidade de significados, relacionando-as com os atos da 

consciência que foram desvelados neste processo.  

 

5.1 UNIDADE SIGNIFICATIVA – CONCEITO 

 

O modo como o professor conceitua a noção que possui acerca de alunos 

com altas habilidades/superdotação determinará o modo como vai agir com esse 

aluno em sua prática pedagógica. Para Winner (1998), esse conceito definirá quais 

oportunidades serão dadas a estas crianças de desenvolverem os seus potenciais. 

Assim, entender o que é uma criança com altas habilidades/superdotação é 

acreditar nas suas possibilidades, buscando considerar como pensam e sentem. 

Essa é, certamente, uma prerrogativa do professor e, para que ele possa trabalhar 

com essa criança, deve buscar entender quem ela é e como ela aprende. É 

necessário entender esse processo para que a metodologia selecionada, os 

objetivos traçados e a avaliação estejam de acordo com necessidades desses 

alunos.  

Assim, suas características, o que fazem e o que gostam devem ser o início 

da sua investigação pedagógica, tudo isso associado à aceitação imparcial de 

qualquer aluno que venha a fazer parte da classe desse profissional. Nesta unidade, 

objetivando discutir o conceito de criança com altas habilidades, foram articulados 

três eixos convergentes que dimensionam a redução, característica do método 

fenomenológico, a partir das leituras do material coletado, que constituíram os 
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aspectos importantes para a discussão dessa unidade significativa, conforme o 

Quadro 2. 

 

 

 

Quadro 2 – Unidade significativa 1 
 

UNIDADE SIGNIFICATIVA: CONCEITO 

Definição de altas habilidades 

Classificação de alunos com altas habilidades como diferente 

Demonstração de conhecimento superior 
 

          Fonte: Elaborado pela autora desta dissertação. 

  

5.1.1 Definição de altas habilidades 

O termo altas habilidades/superdotação não aparece comumente nas 

reflexões dos professores, o que dificulta a concepção desse conceito, tendo como 

consequência a limitação das possibilidades de aprendizagem oferecidas ao aluno. 

Na prática, habitualmente, o professor recusa as expressões do aluno que extrapola 

as atitudes desejadas ou previstas nas atividades propostas, enquadrando os alunos 

no planejamento previamente organizado. Desta forma, o professor não encoraja o 

aluno com altas habilidades/superdotação a desenvolver seus potenciais, 

desconhecendo as potencialidades que são mascaradas na indisciplina da criança. 

Quando foi perguntado aos professores sobre o conceito de altas 

habilidades/superdotação, responderam: 

 
O conceito assim é difícil de dizer, a gente fica, assim, esperando uma coisa 
muito fantástica. (P1). 
 
A gente não sabe definir, pois a gente não tem critérios. (P2). 
 
Na verdade a gente tem preconceito sobre este conceito. (P3). 

 
Essas respostas tornam evidente o desconhecimento do termo e este fato 

incide diretamente na ação desse professor no processo de aprendizagem dos 

alunos com AH/SD. Mesmo que os alunos não sejam reconhecidos pelo talento, 

convém encorajá-los e desenvolvê-los para uma vida mais produtiva e satisfatória 

tanto individual como socialmente. 
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 Ao serem desafiadas a definir alunos com altas habilidades/superdotação, as 

professoras percebem uma ausência de termos, o que revela um vazio de sentido 

para tal forma de existir. Alegam falta de critérios ou utilizam-se de expressões do 

senso comum que não representam de forma adequada a situação ora apresentada 

para atender às características peculiares de modo a entender e guiar a criança no 

seu processo de desenvolvimento equilibrado e saudável. Esta falta de 

compreensão não é demonstrada somente no momento da entrevista, verifica-se 

também no espaço da sala de aula, como é possível ver na cena descrita a seguir: 

 

Cena 1 
 

Manhã de quarta-feira, 09h42min. A professora sai da sala em direção à 
secretaria para pegar na copiadora alguma atividade. O aluno XYZ levanta 
do seu lugar, pega os óculos da professora e, imitando sua voz, começa a 
falar com as crianças que, sem nenhum melindre, entram na brincadeira.  
Ele pega o piloto, responde toda a atividade que está no quadro, explicando 
o assunto com bastante desenvoltura. As crianças todas, sem distinção, 
como se já estivessem acostumadas com a situação, aproveitam a 
oportunidade para corrigir as suas tarefas. 
De repente, alguém grita: – Lá vem a pró! 
Ele corre e senta-se na sua cadeira como se nada tivesse acontecido. 
A professora coloca as atividades em cima da mesa, pega o piloto, vira-se 
para o quadro e, quando percebe que a atividade foi respondida, olha para 
o aluno XYZ e diz meio que sem graça por conta da presença de um 
estranho na sua sala naquele dia: 
– XYZ, eu realmente não sei como te definir. Você pelo menos explicou 
para os seus colegas como resolver as questões? 
E ele, como se nada tivesse feito, responde: 
– Pergunte para eles. 
A turma, rindo da raiva aparente da professora, começa a fazer sinal de 
positivo, com muita satisfação e brincadeiras típicas da infância. 
Então o aluno XYZ olha para professora e diz: 
– Eu sou o cara. 

 
Quando a professora fala para o seu aluno “Eu realmente não sei como te 

definir”, ela parece estar expressando um sentimento real. A situação provavelmente 

já havia acontecido outras vezes, pois ela demonstrou confiança na correção da 

criança e em nenhum momento pensou em refazê-la. Por outro lado, viu a ação do 

aluno como mau comportamento. Já era sabido por esta professora que este aluno 

tinha altas habilidades, entretanto, o mau comportamento, como ela se referiu por 

diversas vezes, não a deixava acreditar que isso fosse possível. O que se percebe é 

a falta de conhecimento sobre o que vem a ser altas habilidades e como a docente 

se expressa no contexto, cujo cotidiano nega a possibilidade de apresentação do 

potencial cognitivo e afetivo do aluno com altas habilidades/superdotação.  
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Ao fazer uma análise das convergências das respostas obtidas nas 

entrevistas com as professoras, pode-se perceber a fragilidade dos docentes ao 

conceituar altas habilidades/superdotação, negando de tal forma a teoria de Renzulli 

(2004), na qual se afirma que ao professor deve ser confiada a definição/conceito de 

altas habilidades e a identificação dos seus estudantes deverá estar baseada nesta 

definição. Os estudos vêm evidenciando que as crianças com altas 

habilidades/superdotação formam um grupo heterogêneo por seus interesses, 

estilos, motivação e características de personalidade em relação às suas 

necessidades de aprendizagem. Portanto, o professor deve assumir o papel de 

agente mobilizador de potencialidades, desde que ele reconheça os níveis diferentes 

de habilidades desses alunos e possa aplicar instrumentos e métodos diversificados 

e condizentes que desafiem a sua múltipla inteligência (WINNER, 1998).  

Embora os testes de QI (Quociente de Inteligência) tenham sido por um longo 

tempo o critério frequentemente utilizado para diagnosticar os estudantes com altas 

habilidades/superdotação, o papel do professor é reconhecê-los e, durante as suas 

aulas, atender às necessidades específicas destes estudantes. 

Atualmente, os testes de QI são severamente criticados pelos teóricos, por 

várias razões, mas a principal é pelo fato desse instrumento padronizado basear-se 

unicamente em processos cognitivos e em disciplinas escolares, como Língua 

Portuguesa e Matemática. Os resultados desses testes raramente oferecem aos 

professores um perfil definido da qualidade e capacidade dos estudantes que os 

realizam. No que tange aos alunos das escolas da Rede Municipal de Ensino, esses 

testes são feitos por instituições independentes da Unidade Escolar e o documento 

que chega até os professores é a simples categorização do censo escolar. 

Podemos inferir que há necessidade do sistema de ensino municipal buscar 

elementos para ajudar o professor na identificação das características típicas do 

aluno com altas habilidades, possibilitando o diálogo com a família, que oferecerá 

informações fundamentais para a compreensão de características que, embora 

possam ser gerais, manifestam-se e são vividas na singularidade de cada 

subjetividade. Assim, família e escola podem estar em uma ação conjunta, 

estimulando aspectos da personalidade da criança que permitam expandir seus 

potenciais em campos diferentes de conhecimento.  

O desconhecimento do professor em relação à criança com altas 

habilidades/superdotação, além da limitação na sua ação pedagógica, impede tanto 
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o desenvolvimento do aluno quanto o seu próprio. Embora fossem realizados 

trabalhos lúdicos na sala de aula, esses não eram capazes de aguçar o interesse do 

aluno. 

Desse ponto de vista, entendendo que não existe maneira única e específica 

de identificação desses estudantes, pois a forma poderá ser definida em sala de 

aula pelo próprio professor, este deve ficar atento à compreensão do que é um aluno 

com altas habilidades, como identificá-los e como poderão apoiá-los no 

desenvolvimento dos seus potenciais. 

Os professores, durante a entrevista, enfatizavam nas suas classificações 

conceitos do senso comum ou de mitos que margeiam esse fenômeno. 

 
A gente vê muito isso na televisão. (P6). 
 
[...] a gente fica esperando por algo que nos surpreenda, tipo um gênio, sei 
lá [...] quase que com poderes especiais. [Risos]. (P1). 

 
Na fala anterior percebe-se que na falta de informações e conhecimentos 

sobre o fenômeno, os professores acessam as interpretações do imaginário cultural, 

o que não favorece a investigação e, portanto, a elaboração de uma compreensão 

teoricamente sustentada. 

E nesse emaranhado de definições, os professores entrevistados afirmam 

que precisam compreender o conceito de AH/SD para atender o aluno com mais 

qualidade, e no decorrer da conversa iam arriscando novos conceitos. 

 
A gente precisa se apropriar mais desses conceitos para entender melhor o 
aluno. (P3). 
 
Para mim, é quando o aluno tem a capacidade de compreender e fazer 
determinadas coisas a mais que a idade dele. (P4). 
 
É quando a pessoa demonstra um conhecimento acima da média. (P5). 

 
Embora alguns professores se aproximem do conceito, verificamos a 

dificuldade e a limitação no reconhecimento do potencial desses alunos. De modo 

geral, os professores mostravam-se constrangidos, mas ao mesmo tempo culpavam 

outras instâncias pela falta de preparo no seu fazer pedagógico. Contudo, a minha 

aproximação com esses professores, em razão da entrevista, possibilitou uma 

abertura e um interesse em aprender mais sobre a temática para aceitar e trabalhar 

com mais confiança este aluno com altas habilidades. Para tanto, estes 

profissionais, como salienta Alencar (1995), precisam se desfazer de ideias 
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equivocadas e impregnadas de preconceito. Esse tipo de interlocução, oriunda da 

fenomenologia, faz emergir uma reflexão paradigmática a respeito da postura 

assumida na sala de aula, possibilitando uma abertura do olhar sobre o aluno e 

também das ideias do senso comum de que este aluno, por ser mais perspicaz, não 

precisa de apoio do professor para aprender. O conceito de AH/SD está permeado 

de indefinições, entretanto, de um ponto de vista da epistemologia fenomenológica 

isto não é uma limitação, mas uma característica do conhecimento entendido como 

perspectivado. Todo conhecimento é produzido de um determinado ângulo de 

abordagem. 

 Ao professor cabe a tarefa de procurar estar atento a diferentes formas de se 

manifestar do seus estudantes, e ao reconhecer aqueles com indicações de AH/SD 

sentir-se afetado, mobilizar-se, não tratar com indiferença ou impotência. 

 Com isso, realizar um trabalho responsável, evitando que os alunos se 

desestimulem com a falta de desafios ou pelo próprio ritmo da aula que lhes parece 

pouco motivadora. 

 

5.1.2 Classificação de alunos com altas habilidades como diferente 

 

Durante toda a entrevista, a palavra “diferente” foi usada pelos professores 

mais de 20 vezes. Entretanto, esta palavra que traz na sua concepção a ideia de 

dessemelhante, modificado, anormal, incomum revela aos poucos a não 

compreensão desses profissionais no que tange à inclusão desses alunos, sua 

complexidade, subjetividade e seu desenvolvimento geral. Ser diferente aqui é algo 

que foge da regra, pois todos os alunos agem da mesma forma, considerando o 

respeito, atenção e aprendizagem, e, geralmente, o aluno com altas habilidades está 

além desses aspectos determinados pelo professor. Embora a escola de hoje 

discuta que a sala de aula ideal é a sala heterogênea, em se tratando de crianças 

com altas habilidades/superdotação, o professor prefere a homogeneidade de todo 

dia. 

Ao se deparar com algo “diferente”, “inusitado”, o profissional sente-se, talvez, 

confortável, pois “o que eu não conheço, eu não tenho responsabilidade”, o que 

inviabiliza o processo ensino-aprendizagem na sua inteireza. Referindo-se ao 

estudante com AH/SD como “diferente”, o professor fica envolto em mitos que 

dificultam o caminhar do processo educativo. 
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Ela sabe que ela é diferente dos outros. (P3). 
 
Vi logo no início do ano que tinha algo diferente nele. A princípio eu achava 
que era por ele ser mais velho. Mas não era não. Ele era diferente mesmo. 
(P7). 
 
Só em olhar pra ele você via que ele era diferente, os colegas também 
notavam. (P2). 
 
No caso dela, ser diferente é ser normal. (P4). 

 
Ao se referirem ao aluno como “diferente”, as professoras, na maioria das 

vezes, estavam tratando de um desempenho significativo e superior por parte deste 

aluno, como se todas as crianças com AH/SD apresentassem um rendimento 

acadêmico excelente ou se somente este aspecto bastasse para identificar uma 

criança com altas habilidades. De acordo com Virgolin (2007), apresentar 

rendimento superior em alguma área do conhecimento não quer dizer que a criança 

possui uma habilidade excepcional, nem tampouco que irá se tornar um adulto 

criativo e eminente. Além disso, Renzulli (1986) afirma que o comportamento dos 

superdotados é exibido em determinado momento e circunstância, não 

especificamente escolar e não vindo sempre à tona neste espaço.  

 

5.1.3 Demonstração de conhecimento superior 

 

Os professores entrevistados sustentam que seus alunos com AH/SD têm 

conhecimento superior aos outros alunos. Esta abordagem de “superioridade” não 

os ajuda a definir seus conceitos, pelo contrário, torna-os avessos a estes alunos, 

pois o termo “superioridade” indica para eles saber mais que o professor. Em outros 

momentos, porém, eles utilizam os termos “mais inteligentes” ou “mais capazes”, 

comparando-os com os colegas de classe. Este fato pode proporcionar um 

sentimento de rivalidade tanto com o professor como com os alunos, uma vez que 

esses conhecimentos apresentados por esses alunos ferem a autoestima de toda a 

classe, principalmente se for incentivados pelo professor. 

Ressalto que os professores, ao utilizarem esses termos, enfatizam apenas 

os aspectos cognitivos, esquecendo-se que o sujeito com AH/SD aprende como 

qualquer um através de um sistema e não só com o intelecto conforme afirma 

Renzulli (1986). Como vimos, o modelo dos três anéis de Renzulli (2004),  além da 

capacidade acima da média, dá igual importância ao empenho e à criatividade na 
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tarefa. Nesta perspectiva, não se pode resumir o conceito ou tentar entendê-lo 

somente no âmbito do cognitivo. 

 
Ela é bem sabidinha, aprende rápido, é superior aos colegas e fica 
querendo aprender mais. (P3). 
 
Eu vejo que o tempo dele de aprendizagem é diferente. É superior aos 
outros colegas de classe. (P7). 
 
Ela era exemplo de educação, tinha uma inteligência superior, nunca 
precisei chamar a atenção dela. (P5). 

 
Considerando a Teoria de Renzulli (1988), as crianças com altas habilidades 

e superdotação são aquelas que possuem a intercessão dos três anéis. Ocorre que 

os professores entrevistados referem-se sempre à AH/SD acadêmica, ou seja, 

àquela geralmente cobrada em situações de aprendizagem escolar, nunca referindo-

se à criatividade e à motivação dos alunos. Eles elencam sempre peculiaridades 

cognitivas, como aprender com facilidade e rapidez, capacidade de resolver 

problemas, elevada capacidade de argumentação e, principalmente, tirar boas 

notas, e deixam sempre de lado características preponderantes que definem uma 

pessoa com altas habilidades/superdotação. 

É importante que o professor entenda que ter AH/SD não está condicionado 

simplesmente aos aspectos cognitivos, mas relaciona-se também com a criatividade 

da criança, com a afetividade, com o respeito e a atenção por parte do professor, 

pois é nesse processo que a criança desenvolverá suas habilidades e se tornará um 

adulto satisfeito e feliz. As atividades que planejam para as crianças devem atender 

à diversidade de aprendizagem que eles podem oferecer à criança, não pensando 

que as atividades são homogêneas, ou seja, organizadas para atender a todos, 

igualmente, mas entendendo que esta mesma atividade poderá servir para encorajar 

o estudante nas diversas áreas de desenvolvimento. 

Raramente alguns pontuam a questão da persistência, entendendo-a como 

competição, e mencionam a criatividade muito timidamente, pois nunca fazem 

referência ao humor, à originalidade, à invenção, ou seja, crianças que encontram 

ordem no caos, habilidade típica de artistas e inventores. Podemos verificar esse 

fato nas falas abaixo: 

 
Quando é algo novo para ele aprender, ele fica eufórico, faz mil e uma 
perguntas, ele é superior aos colegas. (P7). 
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A oralidade dele é perfeita, ele sempre aprende primeiro. Ele sempre chega 
antes de todos. (P1). 
 
Uma vez ele pegou uma cruzadinha e começou a responder as questões 
em código e enigmas, ficou superinteressante, nenhuma criança normal 
faria aquilo. (P4). 
 
Às vezes ele faz perguntas que às vezes nem eu entendo, cria coisas 
inapropriadas para crianças de sua idade. (P3). 

 
Pode-se perceber, diante dos depoimentos, que os professores dos alunos 

AH/SD consideram que eles se destacam em algumas atividades cotidianas, 

entretanto não fazem uso do conceito trazido por Renzulli (1986), o qual enfatiza que 

a criança com AH/SD tem que ter criatividade, inteligência acima da média e 

motivação, sendo a interjeição entre esses três pontos o que garante a alta 

habilidade/superdotação. 

Ao exporem que o aluno “sempre chega antes” (P1) e “[...] nenhuma criança 

normal faria aquilo” (P4), estão acreditando que este aluno é diferente dos outros, 

entretanto, nada fazem quanto a isso. Ao contrário, este fato ora irrita as docentes, 

ora as deixa entusiasmadas com a astúcia do aluno.  

O docente entende que muitas vezes o que a criança cria não está de acordo 

com a sua idade, como relata P3: “cria coisas inapropriadas para crianças de sua 

idade”. A criatividade, bem como o comprometimento com a tarefa, pode ser 

desenvolvida se forem estimulados. A criatividade manifesta-se de diversas formas, 

todavia este traço está sob a influência externa da escola, da família e do meio 

social em geral, além da própria personalidade da criança. A escola deve encontrar 

maneiras de fazer o indivíduo se desenvolver, buscando articulação com todas as 

outras competências do sujeito. Um fato importante neste processo é a articulação 

com a família, para que possam realmente desenvolver integralmente suas 

potencialidades. 

Mesmo que a criança tenha AH/SD, é necessário desenvolver suas 

potencialidades, e os meios social, familiar e escolar são os responsáveis por este 

desenvolvimento, tornando-o real. Como afirma Pérez (2000), a inteligência é 

desenvolvida a partir do momento que são oferecidas oportunidades para tal, pois 

todos nascem com potencial para a inteligência e é necessário o seu 

desenvolvimento através de atividades pertinentes às características desses 

sujeitos. A questão não é considerar que as crianças com AH/SD têm conhecimento 

superior, como apontam as convergências entre as professoras deste estudo, mas é 
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a partir das competências apresentadas por elas que o professor deve organizar 

atividades que as façam desenvolver seus talentos, sendo corretamente estimulados 

e potencializados. 

 

5.2 UNIDADE SIGNIFICATIVA – FORMAÇÃO DO PROFESSOR 

 

Em meio aos avanços tecnológicos e à disseminação do conhecimento, ainda 

se questiona quais as competências necessárias para a profissão docente na 

atualidade. No passado, para ser professor bastava-se possuir um conhecimento 

formal e saber transmiti-lo aos demais (IMBERNÓN, 2011). 

Hoje, não cabe mais à profissão docente apenas essas qualidades. A 

educação do futuro ultrapassa essas características, que se limitam à mera 

transmissão do conhecimento, e se transforma no espaço de participação e reflexão 

onde os sujeitos possam aprender, construir e conviver com a diversidade, e, nesta 

convivência, adaptar-se às novas demandas sociais. 

Partindo dessa premissa, a formação docente deve vislumbrar, além dos 

aspectos do conhecimento formal, o desenvolvimento da capacidade de 

convivência, de relação, de reflexão e participar crítica e ativamente do processo de 

mudança. 

Essa formação necessária para o mundo contemporâneo não deve limitar-se 

apenas a uma instituição educativa, pois deve prolongar-se por toda a vida 

profissional do educador. Sendo assim, às universidades cabe descentralizar o 

conhecimento através de projetos de pesquisa que partam da escola, isto é, 

situações práticas da vida real. 

A escola, por sua vez, necessita centrar suas formações em situações 

práticas que sejam problematizadas e que sugiram soluções para todos, 

proporcionando a oportunidade de desenvolvimento de uma prática reflexiva e 

consciente. 

A formação docente, no que tange às práticas pedagógicas de inclusão, deve 

perpassar dois momentos distintos: um baseado na formação técnica e outro na 

formação humana. Durante as observações, o que mais se podia observar era que 

as professoras, em sua grande maioria, haviam cursado um componente curricular 

que abordava o tema da inclusão.  
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A inclusão passou a ser realmente discutida com a Declaração de Salamanca 

(1994) e, no Brasil, em 1996, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

e outras resoluções, que passa a colocá-la como obrigatória para os sistemas de 

ensino federal, estadual e municipal. Neste sentido, não só a formação inicial do 

professor deve buscar essa nova concepção, mas também a formação continuada 

(IMBERNÓN, 2011). 

A formação de competências para ensinar estudantes com AH/SD não 

poderia limitar-se ao domínio conteudista e teórico; a reflexão a partir do 

acontecimento cotidiano de ensinar estes estudantes tem a potência de criar um 

repertório de saberes oriundos da prática, da vivência dos docentes. Saberes 

nutridos pela dinâmica dos desafios diários que pedem um agir. Aqui compreendo o 

sentido de agir como: “Agir. Efetuação de uma ética, ethos. Forma de existir, modo 

de vida. Agir no mundo. Navegar e ser navegado” (SOUZA; LAZZAROTTO; 

CARVALHO, 2015, p. 33). 

Na metáfora do professor navegante e navegado, navegante enquanto o que 

estabelece rotas, toma decisões, se coloca como autoridade responsável por 

conduzir a embarcação com a segurança que os domínios técnicos, científicos e 

humanos permitem, e, ao mesmo tempo, navegado pela alteridade dos seus alunos, 

aberto à intenção do diálogo de quem sabe que diálogo é mais do que comunicação, 

diálogo pressupõe escuta sensível, abrir-se para a alteridade. 

O professor navegante/navegado não se contenta em só reproduzir 

informações sobre a pessoa com deficiência ou alta habilidade/superdotação, mas 

quer vivenciar de forma ativa os aspectos da vida cotidiana desses sujeitos. Isso faz 

parte da formação profissional do docente, além da discussão sobre as formas de 

ensinar e aprender. Quando na formação há informações pouco relacionadas com o 

cotidiano da escola, tais informações no dia a dia da sala de aula são apenas 

incertezas que, na maioria das vezes, não contribuem para o trabalho do professor. 

Quanto a isso, a Universidade deve prestar atenção para que o seu ensino não 

esteja dissociado da prática, principalmente se tratando de pessoas com 

necessidades especiais e, mais especificamente, pessoas com altas habilidades. 

Para que um professor possa trabalhar em uma escola que se quer inclusiva, 

precisa estar aberto às diferenças. Considerando que cada sujeito é um ser único e 

que aprende de maneira diferente. Não se trata de ensinar aos futuros professores 

conhecimentos como se fossem verdades acabadas, que não lhes ajudarão a 
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construir seu próprio ponto de vista, sua verdade particular. Mas que a partir desses 

conhecimentos teóricos e práticos transformem teorias implícitas em aprendizagem 

significativa. 

A inclusão é um conhecimento que deve ser praticado por todos os docentes 

e nesta prática ele deve considerar a diversidade como ponto preponderante para 

sua ação em sala de aula. Entretanto, esse conhecimento deve ser aprendido e 

discutido no momento da sua formação, quer seja inicial, quer seja continuada.  

Neste tópico, após leitura das entrevistas realizadas com as docentes de 

crianças com altas habilidades/superdotação, consideramos os aspectos do Quadro 

3 para a discussão. 

 

  

Quadro 3 – Unidade significativa 2 
 

 
UNIDADE SIGNIFICATIVA – FORMAÇÃO DO PROFESSOR 

 

 
Distanciamento da Universidade em relação às práticas de inclusão dos 

alunos com AH/SD 
 

 
Ineficiência da Secretaria Municipal de Educação (SMED) ao trabalhar a 

inclusão 
 
 

         Fonte: Elaborado pela autora desta dissertação. 

 

5.2.1 Distanciamento da Universidade em relação às práticas de inclusão dos  

         alunos com AH/SD 

 

No atual contexto em que vivemos, percebemos que a inclusão ainda 

necessita ser vivenciada para se tornar realmente efetiva. Estamos em um país que 

possui uma legislação vasta em relação à inclusão, entretanto pouco se vê, de fato, 

a aplicação de tal legislação. A inclusão está no fluxo das forças de vivência do 

coletivo, nutrida pela crença de que a diversidade e a diferença enriquecem o 

humano. O incluir gera uma força que é o sentir, pensar, decidir e projetar juntos. A 

formação inicial não capacita os professores da competência necessária para 
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trabalhar com a criança da Educação Inclusiva e, menos ainda, crianças com 

AH/SD, o que está revelado no discurso a seguir. 

 
Estudei na UFBA, mas lá sempre faltou prática. Essa prática busquei por 
fora, por conta própria. (P6) 
 
Nesse tema a faculdade só forma na teoria, o que forma o professor é ir 
para a prática mesmo. (P2). 
 
Só com a faculdade eu não me sinto preparada para trabalhar com esse 
tipo de criança, vou mais pela vivência e da minha prática. (P6). 

 
No que tange ao trabalho com os alunos com altas habilidades, a maioria dos 

professores revelaram a escassez ou nenhum assunto direcionado para a área. 

Percebe-se na fala das três professoras que na universidade falta um trabalho que 

relacione prática e teoria. Alegam buscar esta prática na própria vivência. Viver no 

mundo do discurso não possibilitará aos futuros profissionais da educação uma 

formação autônoma e rica em relação às crianças AH/SD. Nesta perspectiva, a 

universidade deve transformar práticas concretas em conhecimento e os 

professores, por sua vez, transformá-lo em intervenções, preenchendo, assim, o 

fosso existente entre o discurso e a prática. 

 
Minha formação inicial não me deu respaldo pra nada, só minha prática 
mesmo. (P7). 
 
Eu tive aula de educação especial e a gente fazia estudo de caso e em 
nenhum deles a gente trabalhou superdotação. Acho que se perguntar para 
os professores da Universidade, nem eles sabem ao certo. (P5). 
 
Foi muito pouco o que eu ouvi falar. Se não me falha a memória foi na 
época que eu tive aula de Educação Especial, mas foi muito superficial. 
(P7). 

 
Mais uma vez a fala das professoras revela a ausência do trabalho na 

temática e, quando este ocorreu, foi de maneira superficial e rápida, sem, entretanto, 

abordar a inclusão considerando os aspectos teóricos e práticos. Altas 

habilidades/superdotação é uma temática pouco evidenciada pelos professores e 

que carece de publicações e pesquisas, de serviços especializados e de trabalhos 

com a comunidade em geral, para que possa ser vista e apreciada (RENZULLI, 

2004; VIRGOLIN, 2007). 

As disciplinas relativas à inclusão disponibilizadas nos cursos de Pedagogia 

geralmente canalizam seus esforços para o trabalho com pessoas com deficiência e 

pouco ou nada tratam da inclusão da pessoa com altas habilidades. As discussões 
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do próprio Ministério da Educação não focam para o trabalho com altas 

habilidade/superdotação. Existem variados trabalhos que evidenciam as deficiências 

e os transtornos globais do desenvolvimento, mas de forma insuficiente as AH/SD. 

É do nosso conhecimento que na legislação brasileira somente a partir da 

LDB 5.692/71 houve a inclusão do trabalho com alunos com AH/SD. Foi na vigência 

desta lei que houve a criação de alguns centros para atendimento a essas crianças. 

Entretanto, sabe-se que a lei é uma medida declaratória que precisa de políticas 

públicas para ser assegurada, e isto não está sendo realizado, ficando mais uma vez 

o trabalho com AH/SD a mercê de familiares e amigos.  

Desde o advento desta lei, aos alunos com AH/SD deveria ser garantido 

tratamento especializado nas escolas. Entretanto, as instâncias formativas dos 

profissionais da educação – as instituições de Ensino Superior – responsáveis por 

produzir conhecimentos que possibilitem atuações especializadas incorporaram 

timidamente a temática da AD/SD. O governo federal, desde 1972, criou pareceres e 

portarias, como apresentado na seção 3, para garantir a esses sujeitos o 

atendimento necessário para o avanço nos seus estudos, mas, apesar disso, 

embora o país tenha toda essa legislação, há um grande desconhecimento, o que 

dificulta uma melhor formação nesta área. Em outros países, a exemplo do México, 

a temática já está bem desenvolvida, sendo os alunos identificados e atendidos na 

escola regular com um trabalho específico para cada potencialidade.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB nº 9.394/96, 

apresenta um capítulo falando sobre a inclusão, fato que se mostrou inovador na 

época, entretanto apresenta como público-alvo da educação especial crianças com 

necessidades educacionais especiais (NEE). Já na Resolução do Conselho Nacional 

de Educação (CNE) nº 02, de 2011, o termo AH/SD apresenta-se no rol das crianças 

com NEE. Assim, mais uma vez confirma-se que aquilo deve ser estudado na 

universidade, pois a própria lei reforça o fato. É de suma importância que a 

universidade se aproprie desse conhecimento, com o intuito de formar profissionais 

capazes de atuar com os alunos com AH/SD, garantindo-lhes o desenvolvimento do 

seu potencial.  

O que se quer hoje é uma nova postura do profissional docente e, para isso, é 

necessário que a sua formação inicial discuta também as AH/SD. A universidade 

deve fazer um esforço para abordar a temática, uma vez que a formação inicial está 

sob a sua responsabilidade. Atividades relacionando a teoria e a prática são 
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imprescindíveis para colocar o aluno universitário em contato com os grupos de 

estudo da educação especial. 

A relação entre teoria e prática deve estar presente no fazer universitário. 

Essa interdependência garante que, ao ser inserido na pratica pedagógica, seu 

exercício do magistério seja fortalecido, fazendo com que o aluno/professor se 

aproxime do ambiente onde está inserido, mesmo sem estar efetivamente na 

prática. Os componentes curriculares que versam sobre Inclusão devem considerar 

a necessidade de um olhar mais próximo à prática e sua articulação com o lastro 

teórico estudado, para que não se apresente como P7 enfatiza: “[...] ouvi falar na 

época da disciplina Educação Especial, mas muito superficial”.  

A forma como os professores concebem as AH/SD influenciará na sua 

prática, independente do seu nível de atuação, seja na universidade, seja na 

educação básica. Os espaços do conhecimento (escola, universidade) são os 

lugares da diversidade que devem contribuir com a maior quantidade possível de 

pessoas que por ali passem. Além do conhecimento, devem valorizar também para 

o desenvolvimento profissional e o crescimento dessas pessoas no conjunto de suas 

vidas. A formação inicial é imprescindível para que o futuro professor conheça o 

espaço onde vai trabalhar, articulando estratégias de ensino e considerando, 

principalmente, a clientela que irá atender. 

 

5.2.2 Ineficiência da Secretaria Municipal de Educação (SMED) ao trabalhar a  

         inclusão  

 

A formação continuada de professores é uma prerrogativa para profissionais 

que se encontram em uma prática pedagógica, sendo capaz de provocar 

transformações que proporcionam ao professor uma maior aproximação entre teoria 

e prática. Essa formação é responsável por permitir uma atualização constante do 

professor, uma vez que ele já saiu da universidade e necessita discutir conteúdos 

que acompanhem as principais mudanças da sociedade. 

Geralmente, são os sistemas de ensino os responsáveis por esta formação, 

principalmente porque esse sistema reconhece os dois lados: a clientela que ele 

atenderá e o professor que ele contrata. Assim, o ente público, fazendo um estudo 

desses aspectos, consegue aproximar a formação do professor, que chegou para 

ele generalista, do público que ele irá atender. Entretanto, nem sempre essa é a 
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realidade, como retrata P6: “Os cursos de formação dados pela Secretaria Municipal 

de Educação (SMED) não reportam para essa prática, só reportam para o aluno com 

deficiência”.  

 Durante a investigação, os docentes sempre se referiam às formações da 

SMED como ineficientes, por não se aproximarem da prática, e por isso não 

conseguiam modificações no fazer docente, como retratam os relatos abaixo: 

 
As formações que a SMED oferece são sempre generalistas. (P2). 
 
As formações não permitem que a gente mude a prática. Para mim não 
serve de nada. (P7). 
 
Geralmente as formações tem gente de fora e não sabem a nossa 
realidade. Parece que não sabem o que é estar na sala de aula. (P3). 

 
A formação continuada tem uma importância singular na prática docente, pois 

é ela que permite ao profissional um fazer pedagógico mais coerente e próximo da 

realidade. Hoje vivemos em uma sociedade em que o conhecimento está sendo 

propagado de maneira instantânea. Assim, as informações são rapidamente 

disponibilizadas para as pessoas e isso faz com que a escola, local de 

sistematização das informações do cotidiano, necessite de constante atualização. O 

docente deverá estar constantemente atualizado. Para tanto, as formações docentes 

devem acompanhar essas transformações exigidas pela sociedade. 

Segundo as docentes, na SMED, quando se trabalha a temática, mesmo de 

forma superficial, o que existe é um trabalho de inclusão para alunos deficientes, 

mas para os alunos com altas habilidades, que inclusive são declarados no censo e 

fazem parte do banco de dados desta SMED, nunca houve nenhuma formação. Em 

nenhum momento foram atendidos como preconiza a lei, o que mostra 

desconhecimento e violação desta legislação. 

 
Na rede eu ouvi, uma vez só, lá no CAPES, mas foi muito superficial. Foi um 
seminário de Educação especial que dava ideia do todo, mas se deteve 
mais nos deficientes. (P7). 
 
A SMED fez um investimento grande em formações sobre inclusão, mas 
nenhuma delas falava sobre altas habilidades/superdotação, somente sobre 
deficiência. (P2). 

 
Na legislação atual, o trabalho com as crianças com AH/SD na escola 

aparece como fator indispensável para a efetivação de direitos dessa clientela. Não 

se pode mais admitir a exclusão desses sujeitos na escola em razão do 
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desconhecimento de professores da área específica. Enquanto o docente não se 

apropriar do trabalho com essa clientela, a inclusão sempre se constituirá uma 

ameaça ao currículo da escola regular. Entretanto, a lei obriga a inserção dessas 

crianças na escola e o poder público, em cumprimento a ela, atende à demanda 

ainda a passos lentos, pois colocar os alunos com deficiência, TDH e com altas 

habilidades numa sala de aula regular não lhes garante o atendimento necessário 

nas suas individualidades, como afirma a professora P6: “Nos cursos da SMED não 

se fala nada sobre altas habilidades, só sobre deficiência. Aí quando chega uma 

aluna assim, a gente é que tem que se virar.” 

É necessária a participação na formação continuada de professores, para 

superar fragilidades da formação inicial. A inclusão é uma renovação tanto para a 

escola quanto para as secretarias de Educação, as quais, além de dialogar com as 

universidades, aprimoram seus conhecimentos na área para garantir um 

atendimento pedagógico de qualidade para essas crianças. 

São notórias as mudanças estruturais que o poder público vem fazendo nas 

suas unidades escolares: adaptações, salas de recursos multifuncionais etc. 

Entretanto, esse é apenas o primeiro passo para a inclusão. Técnicos da secretaria 

e professores precisam trabalhar colaborativamente em prol da inclusão e isso inclui 

conhecimento e técnicas pedagógicas para atendimento dessa clientela, ação que 

somente acontece com a formação continuada de professores. 

No que tange aos alunos com altas habilidades/superdotação, esse 

atendimento torna-se ainda mais complexo. Aparentemente, estes alunos não 

precisam de salas adaptadas, tampouco de ajudante em sala de aula, mas 

necessitam de professores tecnicamente preparados para atendê-los. O 

atendimento a essa clientela demanda do professor não só uma disposição técnica, 

mas uma abertura afetiva que gere harmonia entre o fazer e o ser. É necessário o 

professor entender que o atendimento às crianças com AH/SD deve considerar as 

habilidades e competências de forma idiossincrática, propondo atividades que 

desenvolvam atitudes que as possibilitem tornar-se indivíduos mais felizes. 

 
Quando se fala em inclusão da criança com AH/SD na verdade elas ficam 
meio excluídas. As AH/SD não estão sendo vistas como necessidade 
especial, nem pela rede, nem pela universidade. (P3). 
 
Eu acho que a secretaria pensa como a maioria das pessoas que a criança 
com altas habilidades não precisa de nada, já sabe tudo. (P7). 
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Na formação a SMED traz o conceito, isso eu acho nos livros, mas como 
trabalhar, o que eu posso fazer para melhorar ela não diz. (P5). 

 
Os professores entrevistados deixam claro nas suas falas que além de 

desconhecerem o tema, devido à invisibilidade dos currículos nas universidades 

durante sua formação, em serviço o tema permanece não sendo abordado.  

As crianças com AH/SD estão frequentando a escola, não por força da lei, 

tendo sido encaminhadas pelo diagnóstico de um especialista, mas, na maioria dos 

casos, a condição desses alunos é relatada pelos pais e aceita pela escola sem 

maior investigação, sem a solicitação da avaliação de um profissional especializado. 

Essas crianças necessitam de atendimento especializado por serem 

detentoras de traços individuais específicos, o que lhes garante a definição de 

crianças com necessidades educacionais especiais. 

Com o advento da Lei 13.234, de 29 de dezembro de 2015 (BRASIL, 2015), 

os Municípios, os Estados e a União deverão realizar cadastramento dos alunos 

com AH/SD para ofertar atendimento especializado, de forma a promover o 

desenvolvimento de suas potencialidades. Entretanto, identificar e cadastrar esses 

alunos embora seja necessidade inicial, não é suficiente para atendê-los em sua 

individualidade; torna-se indispensável ainda se fundamentar teoricamente para 

produzir e aplicar conhecimentos capazes de estimular e desenvolver a capacidade 

desse aluno. 

É essencial ressaltar também que as regras para identificação dos estudantes 

com AD/SD ainda precisam ser regulamentadas e, mais uma vez, os municípios 

esbarram na falta de conhecimento, o que dificulta o atendimento a essa clientela. 

Entretanto, a lei já está vigente e para sua regulamentação existe um prazo. Dessa 

forma, o poder público precisa se apropriar de conhecimentos sobre AD/SD a fim de 

criar regras de identificação e cadastramento desses alunos. 

 

5.3 UNIDADE SIGNIFICATIVA – ELEMENTOS DA PRÁTICA 

 

Prática pedagógica, como toda prática, significa ação, intervenção, ser agente 

de uma ação. Nossas atitudes – ou seja, nossas maneiras de agir – são operações 

que se configuram em formas de operar que estão relacionadas com o significado e 

sentido que damos às coisas. O fazer crítico reflexivo, como uma das metas da 

formação docente, consiste em tomarmos consciência de nossas ações 
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automatizadas, que podem ocorrer em diversas gradações e escalas, e as 

interromper.  

É comum vermos profissionais da educação como meros aplicadores de 

receitas e fórmulas, sem compreensão acerca do que é aprender e do que é o 

ensinar. Esta afirmação, embora não possa ser generalizada, reflete a forma acrítica 

com que parte dos professores atua no seu dia a dia. Esses, cada vez mais 

pressionados a atender diferentes demandas, acabam por dedicar pouco tempo à 

reflexão e ao pensamento, limitando-se a um agir técnico. “O agir humano, como 

agir puramente técnico, reduz ou mesmo elimina a dimensão criativa e inventiva que 

caracteriza certa ontologia do fazer, ou seja, o fazer como abertura do ser para o 

infinito da coexistência” (FORNARI, 2015, p. 306). 

Na prática docente, conforme dito acima, há um elemento essencial, ou seja, 

a relação. A ação do professor, fundamentalmente, tem a intencionalidade do 

ensino, está movida por se conectar, interagir, afetar outra subjetividade. Dessa 

forma, o fazer do professor, para que aconteça como fazer autônomo, crítico e 

criativo, necessita ser relacional. 

É nessa relação interativa que o professor planeja, projeta, escuta e faz 

emergir novas interrogações sobre o que é ser professor para dar conta das 

necessidades dos sujeitos singulares que, potencializando a sua autonomia, são 

considerados sujeitos que pensam, seres inacabados, conjunto de possíveis. 

Entretanto, nem sempre essa é uma realidade para a criança com AH/SD. Muitas 

vezes, na sua forma de se mostrar humanas, são consideradas ora apáticas ora 

rivais, estrangeiras no seu próprio país.  

Nessa unidade significativa dos elementos da prática são extraídas as 

convergências das posturas docentes frente aos alunos com altas 

habilidades/superdotação que estão em suas salas de aula. 

 

Quadro 4 – Unidade significativa 3 
 

UNIDADE SIGNIFICATIVA: ELEMENTOS DA PRÁTICA 

Sentimentos de incapacidade frente às possibilidades 
apresentadas pelo aluno com AH/SD 

Sentimento de rivalidade entre professor e aluno 
 

                 Fonte: Elaborado pela autora desta dissertação. 
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5.3.1 Sentimentos de incapacidade frente às possibilidades apresentadas pelo   

         aluno com AH/SD 

 

O tema altas habilidades/superdotação ainda está em estado embrionário no 

cenário nacional. A legislação que existe ainda não é conhecida e as universidades, 

por sua vez, pontuam o assunto AH/SD dentro da disciplina Educação Inclusiva, não 

dando a devida atenção que o conteúdo precisa. Por essas razões, os professores 

que atuam com alunos com altas habilidades/superdotação sentem-se inseguros 

com a presença destas crianças nas suas salas de aula, trazendo como 

consequência um atendimento precário e frágil. 

 
[...] eu me sentia incomodada, querendo ajudar, mas eu também tenho 
minhas limitações. (P1). 
 
Eu acho que pra ele minhas aulas são enfadonhas, ele quer aula mais 
acelerada, mas eu tenho que pensar nos outros também, ele é um só, eu 
tenho mais 32 pra dar conta, não posso dar exclusividade. (P6). 
 
Fica parecendo que eu sei menos do que ele. (P7). 

 
O professor, como afirma Renzulli (1986), é um agente fundamental na 

identificação e atendimento dos alunos com AH/SD. Mas o desconhecimento e a 

falta de informação produzem ansiedade e frustrações em sua prática. Sabe-se que 

crianças com AH/SD, ainda que tenham um avanço intelectual aparente, podem ser 

imaturas emocionalmente e, a depender da idade, ainda não possuem as 

habilidades motoras e físicas totalmente desenvolvidas, necessitando, pelo que foi 

descrito, de atenção especial do professor e de um atendimento diferenciado e 

criterioso, que exige um profissional preparado. 

As professoras entrevistadas relatam prováveis limitações para o trabalho 

com esses alunos, como se eles chegassem à escola com todas as habilidades 

construídas e não necessitassem delas. As docentes, por desconhecerem o trabalho 

com as crianças AH/SD, manifestaram opiniões muito próximas ao senso comum em 

relação à crença de que as crianças com AH/SD têm capacidade de desenvolverem-

se sozinhas. Entretanto, estas crianças, tanto quanto as outras, precisam da 

mediação para que a aprendizagem se concretize. O diferencial está no tempo de 

aprendizagem, na intensidade, na singularidade e no estímulo que esta criança 

necessita e recebe. 
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Uma das questões importantes que afeta a interação dos estudantes com 

AD/SD na sala de aula é a facilidade e a velocidade com que executam as tarefas. O 

professor precisa decidir o que fazer diante deste estudante que é um “desvio” em 

relação ao seu planejamento para a turma. Sua prática pedagógica pode ir por 

diferentes caminhos: fixar metas para o estudante que, embora estejam em sintonia 

com as da turma, levem em conta sua singularidade, motivem o estudante a 

aprender a cooperar e trabalhar em grupo.  

O receio do professor quando se refere a aulas “enfadonhas”, a “limitações”, 

está no desconhecimento sobre as potencialidades, as necessidades reais destes 

alunos.  

Infelizmente, o professor se vê tendo que construir o caminho por ele mesmo, 

já que, de fato, a universidade não o prepara. Essa realidade é dolorida tanto para o 

aluno, como para o professor, pois carecem aprender na prática o que precisam 

para lidar com a alta habilidade. Na maioria das vezes, quando o professor se diz 

incapaz, ele não está se negando a trabalhar com aquele aluno, mas se recusando 

por considerar que não irá conseguir contribuir para o desenvolvimento da 

aprendizagem daquele sujeito. “Minha preocupação é não dar conta do que ele 

precisa, às vezes penso que ele sabe mais do que eu, e precisa de um professor 

mais preparado.” (P2). 

A inclusão dos alunos com altas habilidades/superdotação deve estar pautada 

no olhar sensível e diferenciado do professor quanto às atividades oferecidas, ao 

processo de ensino e aos procedimentos avaliativos específicos para cada aluno. É 

necessário dispensar um tratamento especial para todos os elementos da prática 

pedagógica, de forma a favorecer esse aluno no desenvolvimento pleno de suas 

capacidades. Selecionar atividades considerando o perfil de cada sujeito, suas 

habilidades e interesses, escolher metodologias que atinjam a todos, considerando 

os pré-requisitos que possuem e a forma de avaliação que permeará a trilha da 

descoberta do ser humano, garantindo ao sujeito momentos de aprendizagens 

compreensivas e permanentes. O que se coloca aqui, neste momento, não apenas 

contempla a criança com AH/SD, mas toda criança que esteja num ambiente escolar 

sadio e harmonioso.  

Durante a entrevista, os professores caracterizavam os alunos com AH/SD 

como crianças geralmente brincalhonas, com muito vigor e determinação, e estas 

distinções, geralmente, determinavam o olhar do professor naquele momento, pois 
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se sentiam pressionados por uma criança mais sagaz e esperta do que o próprio 

professor e que conseguia manobrá-lo com os gestos, palavras e ações. Estar com 

este aluno em sala de aula era sempre estar em uma roda gigante, cheia de 

emoções. O aluno precisa se sentir acolhido, e o professor satisfeito com sua 

atuação. A sala de aula para professor e aluno deve ser ambiente onde haja 

momentos prazerosos, entretanto os professores sujeitos da pesquisa manifestaram 

sentimentos opostos quando afirmaram que: 

 
[...] às vezes, dava vontade de sair correndo, mas eu resistia e continuava 
[Risos]. (P4). 
 
[...] acho que por isso tive um olhar diferente para ele. (P5). 
 
Seria utopia dizer que eu faço um bom trabalho com el;, eu faço mais 
atividades, para ela não ficar parada. Às vezes me sinto preguiçosa perto 
dela. (P6). 
 
Me dou superbem com ela, mas me cansa, seria mais fácil se ela fosse 
igual a todo mundo, ou melhor, se todos fossem iguais a ela [Risos]. Seria 
uma maravilha. (P6). 

 
Diante dos relatos acima, a partir da convergência analisada, verifica-se que 

os professores não organizam a prática pensando na diversidade presente na sua 

classe. O que é ser igual aos outros? Como posso diversificar a minha prática se eu 

considero que todos os alunos são iguais ou devem ser iguais? Ainda impera a 

ideia, como na escola tradicional, de que os alunos devem ser iguais e os que não o 

são tornam-se marginalizados, mesmo que o professor reaja perante o aluno de 

forma impensada. Entretanto, o seu fazer pedagógico reforça a sua ideologia, como 

aponta P6, quando fala que “[...] seria mais fácil se ela fosse igual a todo mundo”.  

O sentimento de igualdade deve aparecer permeando as ações isonômicas, 

com atitudes pedagógicas considerando as diferenças de cada sujeito na escola. 

Este é um momento crucial na discussão e prática sobre inclusão: encarar que todos 

são iguais, na liberdade de serem diferentes. Neste sentido, o professor deve 

organizar-se metodologicamente para alcançar a todos na sua diferença e 

diversidade.  

No processo de inclusão, a adaptação e a abertura para mudança entre o 

professor e o aluno precisam ser mútuas. É consensual a ideia de que a experiência 

com a inclusão tanto de alunos com deficiência quanto de alunos com AH/SD é um 

processo lento e talvez sofrido, mas isso não significa que não será positivo. É um 
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desafio para o qual o professor precisa se preparar e enfrentar com a ajuda da 

gestão escolar, dos pais e do próprio aluno. 

As altas habilidades/superdotação são características que podem e devem 

ser aperfeiçoadas. Para os sujeitos que apresentam estas características nem 

sempre é fácil adaptar-se socialmente, ter atenção para a aprendizagem, como 

muitos pensam, ou mesmo ter que provar para si e para os outros o seu potencial. 

Cabe um investimento apropriado do professor para que as potencialidades desse 

aluno sejam desenvolvidas e ele possa tornar-se um ser humano melhor e mais 

feliz. Portanto, a eles deve ser oferecida educação que amplie seu conhecimento, 

sua capacidade cognitiva, que os ajude na convivência com os seus pares e, 

principalmente, que os prepare para a vida.  

Partindo dessa premissa, o professor precisa ter métodos inovadores, 

práticas experimentais que encorajem esta criança a prosseguir, o que na realidade 

da escola pública hoje está muito difícil. Renzulli (1988) afirma que os educadores 

dos alunos com AH/SD devem sempre ser alertados deste compromisso com o 

aluno e da empatia necessária para que a educação aconteça.  

 

5.3.2 Sentimento de rivalidade entre professor e aluno 

 

De maneira geral, a situação de conflito entre professores e alunos vem 

crescendo a cada dia e isso pode ser verificado desde a Educação Infantil até o 

ensino Superior. As relações que se estabelecem entre eles não são, geralmente, 

amigáveis, e sim de desrespeito, o que implica diretamente nos processos de ensino 

e aprendizagem. Este problema não é diferente para os alunos com altas 

habilidades e, muitas vezes, o sentimento de rivalidade com o professor é ainda 

mais acirrado. O professor pode imaginar que o aluno com altas habilidades tem 

conhecimento igual ou superior ao dele, como retratam as falas abaixo: 

  
Para você ter ideia, ela já leu todos os livros do cantinho da leitura, coisa 
que nem eu consigo, tem mais de 200 livros ali. (P6). 
 
Pense numa pessoa que está sempre pronta para questionar, só pra dizer 
que sabe. (P4). 
 
Eu morria de raiva quando ele vinha questionar a resposta do exercício. E 
eu precisava refazer pra convencer que ele estava certo. (P5). 
 
[...] fica parecendo que até eu sei menos do que ele. (P7). 
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Na fala dos entrevistados, fica evidente a rivalidade existente entre os 

professores e alunos com AH/SD. Tal rivalidade é notória tanto no comportamento 

dos alunos, quanto no tratamento dispensado pelos professores a estes, muitas 

vezes, sem intenção. Muitos são os motivos que levam os alunos com altas 

habilidades a tais comportamentos, porém o mais comumente visto é a invisibilidade 

deste aluno na escola. Estes, muitas vezes, por se sentirem invisíveis, têm a 

necessidade de expressarem sua singularidade por sentirem-se excluídos.  

A invisibilidade se dá quando o aluno com AH/SD é visto somente na 

categoria aluno, ou seja, mais um entre tantos. A uniformidade estruturante do 

planejamento e das interações interpessoais logo se desfaz quando os estudantes 

com AH/SD transgridem o roteiro com questionamentos e atitudes consideradas 

“fora de hora” e “fora de lugar”.  

Eles passam a ser interpretados como alunos problema, como aqueles que 

têm comportamentos inadequados aos olhos do professor. Ora são acusados de 

muita, ora de pouca participação, a depender do caso, sendo somente notado 

nestas horas. “O aluno com altas habilidades é invisível, apesar de eles gostarem de 

show. A rotina comum da sala frustra eles.” (P1). 

A professora P1, quando afirma que o aluno é invisível, refere-se ao 

tratamento que lhes é dispensado desde o momento que é matriculado até o 

cotidiano da sala de aula, mesmo assim, não perde a oportunidade de atribuir-lhe a 

necessidade de mostrar seu potencial. Entretanto, o “se mostrar bom” (P7) revela o 

quanto o ensino oferecido aos alunos com AH/SD pode ser enfadonho, chato e sem 

objetivos, pois não os desafia. É necessário que o professor organize uma 

metodologia que contemple a todos, inclusive o aluno com altas habilidades. 

Muitas vezes, o aluno tem um potencial para a memorização, sociabilização, 

criatividade, mas o professor não aproveita nem desenvolve esses aspectos. Desta 

forma, quando a criança não encontra na sala de aula um espaço pedagógico de 

abertura para expressão de suas potencialidades, acaba por fazê-lo de forma 

marginal, através de um comportamento inadequado, de uma atividade realizada 

sem prazer ou até mesmo na rivalidade com o professor, medindo forças como se 

estivesse dizendo: “estou aqui e preciso da sua a atenção”. 
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A escola deve ser um local de satisfação para todos. Um local onde as 

necessidades são supridas e as potencialidades desenvolvidas. Um dos aspectos 

marcantes nesta pesquisa foi o depoimento de P5, o qual retratamos em uma cena: 

 
Cena 2 
[Suspirou a professora] Olha, vou lhe contar algo que eu nunca disse para 
ninguém.  
Com os olhos marejados e a voz trêmula, frente a uma desconhecida, que 
trouxe à tona sentimentos reprimidos do passado. 
Sempre fui uma criança diferente, acima da média. Venho de uma família 
muito pobre, a mais velha de 4 irmãos. Imagine minha obrigação. Sempre 
me destaquei em casa e na escola, por várias vezes ouvia piadas de meus 
irmãos dizendo: chegou a inteligente. 
Eu adorava ler e escrever, era muito prazeroso pra mim; matemática era 
feito água, mas minha mãe não tinha muito estudo e me mandava parar. Eu 
esperava todo mundo dormir para ler embaixo do lençol. Eu pegava os 
livros na biblioteca da escola. Em uma época, minha mãe escondeu os 
livros e disse que eu tinha que ser igual a todo mundo e me mandou brincar 
na rua. 
Na escola sempre me destaquei. Lembro que a coordenadora da minha 
escola fez uns testes comigo e eu pulei 2 anos, fiquei na 4ª série. Minha 
mãe não aceitou e eu tive que voltar para a sala de aula da 2ª série. 
Quando cheguei em casa tomei uma surra, ouvindo minha mãe dizer que 
era para eu parar de querer aparecer. 
Fui muito reprimida, ganhava vários concursos na escola, mas não contava 
nada em casa. Só uma vez que ganhei um concurso da Unilever com um 
texto que fiz, fiquei na escola chorando, com medo de levar o prêmio para 
casa; minha professora foi comigo e conversou com minha mãe, dizendo 
que eu participei de uma brincadeira na escola.  
Dessa vez, minha mãe gostou, pois na caixa tinha produto de limpeza e de 
higiene pessoal e, como éramos muito pobres, faltava até sabonete para 
tomar banho. 
Pra dizer a verdade, tomávamos banho com sabão em barra, o que sobrava 
das roupas que minha mãe lavava. 
[Pausa, choro, respira fundo e diz] Mas eu não a culpo não, ela só estudou 
até a 4ª série. Quando eu fui pra faculdade, conversei com uma professora 
de Psicologia sobre a superdotação, falei um pouco de mim, mas [pausa] a 
voz dela soa até hoje nos meus ouvidos e o olhar de desprezo pra me 
responder, não vou esquecer nunca: ‘Quando um superdotado fica adulto, 
ele fica igual a todo mundo.’ 
Naquele dia tive a certeza de que deveria caminhar sozinha. Passei no 
vestibular de Matemática da UFBA, mas não pude cursar, precisava 
trabalhar pra ajudar em casa. Então fui fazer Pedagogia e recebo esta 
resposta de uma professora. Mas voltando para JK, acho que por isso tive 
um olhar diferente para ele. Não podia deixa-lo passar pelo que eu passei. 
Eu não era como ele, não. Minha mãe nunca teve uma queixa de mim. Pelo 
contrário, era só elogio. Ele é muito inquieto, às vezes é até arrogante, mas 
é extremamente capaz. Ele é bom, inteligente e sabe disso [...]. Se fosse 
outra professora teria desistido, como as anteriores fizeram, por isso que ele 
foi expulso 3 vezes. Eu não poderia deixar passar em branco. Eu sei bem 
como ele se sente. Por isso, quando vi o comportamento diferente dele fui 
pra ficha do aluno que fica no sistema da SMED. Imagine, pra minha 
surpresa ele estava lá como deficiente. 
Fiquei intrigada, aparentemente não tinha nenhuma deficiência, muito pelo 
contrário, era um menino que se mostrava, tinha resposta imediata e a 
gente tinha que ter um não com argumento, senão ele pressionava. 
Aí eu procurei a diretora para saber o que estava acontecendo, por que era 
impossível JK ter alguma deficiência. Ele era muito inquieto, respondão, não 
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parava, mas não tinha nenhuma deficiência. Acho que era falta de 
educação mesmo, falta de freio. Soube pela diretora que ele era muito 
difícil, não deixava a professora dar aula, passava mais tempo na 
secretaria. Não vou negar às vezes dava vontade de sair correndo [Risos]. 
Aí eu e a gestora resolvemos chamar a mãe. Depois que conversamos com 
ela, entendemos tudo. 
A mãe dele disse que ele tinha problema desde quando nasceu. Ele era 
diferente dos outros filhos. Inclusive ela relatou que ele falou aos 6 meses e 
com 8 já saía do berço com desenvoltura. 
Ela o levou para o Centro Espírita desde pequeno, porque as pessoas da 
família achavam que ele tinha problemas espirituais. 
Na escola, foi expulso de três, uma privada e duas públicas. Ele veio pra cá 
o ano retrasado, mas ninguém notou que ele era superdotado, pelo 
contrário, a história estava se repetindo como nas escolas anteriores e se 
eu não fizesse alguma coisa ele em breve seria expulso. Ele era 
insuportável. 
A professora dele do ano passado, do 4º ano, teve que se afastar, por conta 
de uma depressão, e antes de ir embora disse que precisava ficar livre dele. 
A secretaria mandou outro professor, mas ele ficava na direção ou 
perambulando pela escola. A professora do outro 4º ano recusou-se a 
recebê-lo, ameaçando pedir licença médica também. 
Decidi ligar para a Secretaria de Educação para tirar o status dele de aluno 
com deficiência, mas a Secretaria não soube informar, aí a gente mesmo 
fez isso no censo. Liguei também para a outra escola municipal em que ele 
estudava pra saber como ele era lá. Relataram que ele era respondão, mal 
educado e que a mãe dele tirou ele por que não aguentava mais ouvir 
queixa. E ainda falou assim: – Aquilo ali foi pra sua sala, boa sorte, ele tem 
pacto com o capeta.  
Busquei muito. Liguei para as escolas, para a Secretaria, até para a escola 
particular eu liguei. Li alguns livros, para entender como fazer com ele. E 
cheguei à conclusão que ele só precisava de atenção, de um trabalho mais 
direcionado para ele.  
Hoje ele está estudando em livros de matemática da 7ª série, extremamente 
satisfeito. 
Minha preocupação era: – E o futuro desse menino? Se algum dia, por 
acaso, pegarem a ficha dele, vão achar que ele é deficiente. Por isso lutei 
para mudar o status dele. Como é que diz que a pessoa é deficiente sem 
ser. 
Acho que por conta da minha história tive um olhar diferente para ele. Não 
podia deixa-lo passar pelo que eu passei. 
Eu não sei como superei, mas ainda carrego muitas mágoas [choro]. Foi 
muito difícil pra mim. O que deveria ser motivo de alegria era motivo de 
vergonha. 
Eu fazia tudo para não aparecer, para ser igual a todo mundo, como minha 
mãe queria. 
Eu sempre achei que não era amada e houve um tempo que desejei muito 
ser igual aos meus irmãos. 
Hoje sou a única universitária na família; meus irmãos vivem de 
subemprego, dois deles nem terminaram a 8ª série e, por ironia do destino, 
minha mãe que hoje mora comigo e com minha família [refere-se ao marido 
e ao filho de 10 anos], quando vê meus irmãos com dificuldades financeiras 
me diz: – Por que eles não são iguais a você? 

 
A cena aqui descrita objetivou destacar com mais fidedignidade as 

manifestações do fenômeno, reavendo o vivido, como afirma Bicudo (2011, p. 105): 

“[...] é um texto escrito a cujas palavras competem reperspectivar o vivido em todas 
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as suas nuanças: os sons, as cores, os movimentos, componentes da estrutura 

multidimensional mundo-horizonte”.  

Uma cena nos dá a possibilidade de perceber os vários significados 

imbricados em seu movimento. Neste caso, em particular, pude perceber como o 

percurso pessoal participa da construção da identidade docente. P5 construiu uma 

imagem de si e esta construção fez parte do processo da sua identidade 

profissional. Ela passou por situações parecidas com as dos outros sujeitos 

colaboradores, mas tentou, dentro das suas possibilidades, viabilizar para JK uma 

escola mais atraente, mais próxima do que ele precisava. 

O sentido que P5 deu para a sua docência, pelo relato da sua história, revela 

seus anseios, os processos de subjetivação que constituíram o desenvolvimento de 

sua formação. O convívio com uma estudante que vivencia dificuldades e conflitos 

que P5 vivenciou no passado lhe deram oportunidade de refazer seu próprio 

percurso. Ou seja, JK lhe deu oportunidade de, concomitantemente, reavaliar sua 

prática e sua vida profissional, dando-lhe possibilidade de dar outro significado a sua 

experiência passada.  

Nessa perspectiva, a presença na turma de um aluno com AH/SD que demais 

docentes entrevistadas interpretaram como rivalidade, distanciamento e medo, P5, 

ao refletir sobre sua trajetória de pessoa com AH/SD, interpretou como oportunidade 

de reavaliar e ressignificar a sua trajetória profissional. O aluno passou a ser o 

espelho que trouxe a sua memória experiências vivenciadas como menina com 

AH/SD e os momentos de exclusão e estranhamento vivenciados na família e na 

escola. Por tal identificação, P5 decidiu importar-se com o processo de 

aprendizagem de JK. Ao perceber que podia mudar a história de JK, teve uma 

condução mais afetiva, um olhar mais refinado para com as necessidades reais dele. 

Com afirma Guenther (2006b), a capacidade só se desenvolve quando o potencial é 

identificado, estimulado e acompanhado, e quando se tem um compromisso com o 

desenvolvimento pessoal do aluno.  

Esse encontro entre P5 e JK revelou-se como um cuidado pedagógico. Aqui, 

cuidar está sendo tomado no sentido de responsabilizar-se, interessar-se pelo aluno, 

respeitando-o como é e pelo que pode vir a ser. O professor da criança com alta 

habilidade precisa ultrapassar a barreira do preconceito, da falta de conhecimento e 

olhar para além do que se mostra, para ver além do que está explícito. 
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Ao não se sentir notado, nasce no aluno um sentimento de não 

pertencimento, sua identidade fica limitada a uma farda. O seu comportamento 

reflete seu sentimento de não existência, sentimento este que pode se desenvolver 

na tentativa desesperada de se mostrar ao outro: “E o pior é que ele vem para mim 

com perguntas que ele já sabe que eu não ia responder, tipo: Qual a palavra que faz 

o plural no meio?” (P5).  

Ou então, na tentativa de manter-se invisível, no anonimato, para se poupar 

do sofrimento de não ser reconhecido: “Ela é ótima, bem sabidinha, tem um 

comportamento exemplar.” (P6). 

Percebe-se que a fala da professora sugerindo um comportamento exemplar 

pode ser também uma maneira que a criança descobre de ficar invisível, ou para 

manter o anonimato ou para, como afirma Winner (1998), ficar sozinha porque 

permanece no ostracismo por ser diferente.  

 
Cena 3 
Toca o sinal e todos os alunos fazem fila na área para entrar na sala de 
aula. As professoras já estão na sala esperando os alunos. A turma do 5º 
ano é a última a entrar e na fila, lá no último lugar, se destaca um aluno. 
Mais velho que os demais, não participa das brincadeiras enquanto a fila 
corre pra sala. Vem a passos lentos, passando o dedo pela parede, como 
se pensando na vida e diminuindo o tempo de ficar na sala aula. 
Cada um sentou em seu lugar e este aluno sentou no lugar que escolhera 
no início do ano, alegando ser muito grande e que não queria atrapalhar os 
colegas. Senta na 1ª fila, na 1ª cadeira, que fica no canto da parede, bem 
perto da porta da sala. 
Apático, sem participar da correção da atividade, mexe-se na cadeira o 
tempo inteiro. Fica com o olhar parado na porta, como se estivesse 
esperando alguém chegar. A professora pergunta se todo mundo corrigiu a 
atividade, se tem alguma dúvida. Ele olha pra ela meio que sem paciência e 
não responde. 
Então ela pede que se reúnam em grupos de 3, que ele vai fazer uma 
atividade de matemática de resolução de problemas. Ele se arruma na 
cadeira, pega o lápis e a borracha, coloca em cima da carteira e vai 
andando até a professora, conversa por alguns segundos e volta com um ar 
de satisfação. 
Visivelmente incomodado com o barulho que os colegas fazem, senta-se 
sozinho e espera a atividade, que é entregue aos grupos pela professora. 
Por mais uma vez preferiu não se juntar ao grupo, havia pedido à 
professora que o deixasse responder as questões sozinho. A professora 
falou-lhe ao ouvido, mas aceitou a solicitação. 
Por várias vezes pediu silêncio à turma, estava eufórico, fez várias 
perguntas à professora e mergulhou na atividade. 
A bagunça estava formada, o maior barulho, as crianças se divertindo e 
conversando para fazer a atividade. A professora passeava pela sala e 
parava nos grupos para tirar dúvidas.  
A professora vai para a frente da sala pedindo silêncio, para explicar uma 
questão que parecia ser a dúvida de todos. Quando a sala toda fez silêncio, 
o barulho do ventilador ainda incomodava, então a professora chamou o 
aluno Z, pedindo para ele desligar o ventilador, já que ele sentava perto do 
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interruptor. Chamou mais duas, quatro, talvez dez vezes e o aluno não se 
mexeu, nem tampouco desviou a atenção da atividade que estava fazendo. 
Matemática era a disciplina que X mais gostava, se empenhava e tinha uma 
facilidade surpreendente para aprender. Raciocínio lógico, resolução de 
problemas para ele era um jogo divertido. O foco que dispensava à 
atividade era tamanho que só tirou o olho do papel quando terminou. 
A professora corrigiu a atividade e a cada questão pergunta se X tinha feito 
daquele jeito ou de outra forma, e quando era de outra forma, pedia que ele 
mostrasse à turma como foi. Ele levantava da cadeira e ia para o quadro 
mostrar aos colegas como havia feito. Satisfeito e participativo, a vontade 
de querer saber mais lhe saltava aos olhos. A apatia da matéria anterior, 
que não lhe trazia desafio, foi repentinamente transmutada para uma euforia 
fascinante e vontade de aprender. 

 
É fato que crianças com AH/SD passam bastante tempo sozinhas. Esta 

atitude acerca da solidão é comum nas pessoas com AH/SD. Elas gostam da 

companhia das pessoas, mas têm necessidade de estar só, pois apreciam a 

atividade do trabalho solitário e necessitam estar sozinhas para desenvolverem seus 

talentos, suas potencialidades. Neste momento, cabe ao professor promover 

atividades de interação entre as crianças, é claro que respeitando cada uma, mas 

principalmente promovendo a colaboração entre elas e refletindo sobre a 

importância do trabalho colaborativo. 

É possível afirmar que crianças com AH/SD enfrentam sérios problemas 

sociais, sendo muitas vezes percebidas como introvertidas, impopulares, ansiosas, 

deprimidas e inseguras. Outras se beneficiam da popularidade que constroem por 

serem identificadas como sabidas, inteligentes, extrovertidas, autoconfiantes. Ambas 

as formas de se comportar podem estar relacionadas com a invisibilidade desses 

alunos em sala de aula. É necessário que o professor busque, desde o seu primeiro 

contato com os estudantes, conhecê-los para que possam planejar e executar 

atividades coerentes com a capacidade de cada um, conduzindo ao 

desenvolvimento pleno de suas potencialidades. 

A falta de formação e informação do professor é uma contingência que 

impede a excelência no seu fazer pedagógico. Um aluno com AH/SD em uma sala 

de aula pode desajustar um fazer que poderia ser constante e igual ano após ano e 

o conduz a uma prática que tem que se revigorar a cada dia frente aos desafios que 

a presença da criança impõe. Entretanto, apontamos aqui que este desafio não deve 

existir apenas por causa da criança com altas habilidades, mas para qualquer 

criança. 

O olhar do professor para o aluno com altas habilidades/superdotação é 

fundamental para dirimir toda e qualquer rivalidade existente nesta relação. Dada a 
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falta de ajustamento entre os alunos com AH/SD e os professores, não é de 

surpreender tal comportamento da professora. Perceber ou imaginar que seus 

alunos sabem mais do que eles deixa o professor inconformado, ou até mesmo 

arrogante no trato com aquele aluno, que por sua vez acha a escola desestimulante, 

ficando suscetível a comportamentos que conduzam a conflitos com os professores, 

tornando a experiência escolar negativa. A presença do outro incomoda a ponto de 

sentir necessidade de desafiá-lo somente para provar a si mesmo (não ao outro) que 

o controle ainda está nas suas mãos. “Teve uma época que eu trazia umas 

perguntas e direcionava para ele, só pra ter o prazer de ver ele não responder 

[Risos]. Vingança mesmo. Por que ele queria ser mais do que eu.” (P7). 

Nesse trecho, a professora brinca com a situação que na verdade revela 

como ela entra na rivalidade como se estivesse num jogo. O termo “vingança” 

remete ao sentido de autoestima ferida, que reflete uma imagem tradicional de 

professor como aquele que deve “saber mais do que os alunos”.  

Quando os professores foram observados em interação com as crianças com 

AH/SD, verifiquei que na maior parte do tempo não organizavam atividades que as 

desafiavam e isso fazia com que elas parecessem aborrecidas, desatentas, pouco 

envolvidas com a tarefa. Não havia nas salas de aula observadas um clima de 

cooperação, no qual os alunos dos mais diversos níveis pudessem aprender juntos. 

Entretanto, qualquer comportamento que tirasse a sala do eixo estipulado pela 

professora, ela se dirigia ao aluno com AH/SD de forma áspera e aborrecida. 

O desenvolvimento integral do aluno precisa ser um objetivo a ser atingido. 

Para tanto, o professor precisa de competências e habilidades para organizar 

atividades que ajudem esse aluno a manifestar o seu potencial. A sala de aula é um 

espaço misterioso que precisa ser desvelado aos poucos. Entretanto, como nos 

livros de mistério e nos jogos virtuais, você tem que querer entrar e tem que escolher 

de qual lado estará. O ideal neste caso é que ambos, aluno e professor, estejam do 

mesmo lado, superando os obstáculos numa harmoniosa convivência. 

 

5.4 UNIDADE DE SIGNIFICADO – MODOS DE VER O ALUNO COM AH/SD 

 

Um dos fatores que pode opor resistência à mudança de atitudes são crenças 

naturalizadas que funcionam como vetores de certeza para determinadas práticas, 

como a crença docente de que as dificuldades e conflitos são consequência das 
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más atitudes dos estudantes, especialmente aqueles considerados “não adaptados” 

ou “problemáticos”. Entre os fatores que impedem ou dificultam a transformação da 

práxis docente, a atitude defensiva dos docentes tem sido apontada como um dos 

principais. O modo de ver os estudantes como ameaça desencadeia um fosso 

pedagógico, uma vez que imprime afastamento entre os dois termos constituintes da 

relação pedagógica: educador e educando. 

Estar com um aluno com AH/SD em sala desafia o professor a modificar a 

sua prática constantemente, principalmente considerando a capacidade que o aluno 

tem. Entretanto, a forma de perceber o aluno condiciona a escolha da metodologia, 

da avaliação, dos objetivos.  

Muitas vezes o docente procura artifícios para justificar o fazer do aluno com 

AH/SD. Uma das indagações é a espiritualidade, como o aspecto que contribui para 

que o aluno possua AH/SD, e outra é a necessidade que a criança muitas vezes tem 

de aparecer. Isso justifica, para o professor, a desobediência e os enfrentamentos 

constantes em sala. Nesta unidade significativa teremos esses dois elementos para 

discutir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro 5 – Unidade Significativa 4 
 

UNIDADE SIGNIFICATIVA: MODOS DE VER O ALUNO COM AH/SD 

A espiritualidade como pano de fundo para explicar as expectativas 
das altas habilidades/superdotação 

                                  Necessidade de destaque 

 
 

         Fonte: Elaborado pela autora desta dissertação. 

  

5.4.1 A espiritualidade como pano de fundo para explicar as expectativas das   

         altas habilidades/superdotação 
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A ideia de genialidade, precocidade e talento que permeia o imaginário social 

quanto às pessoas com AH/SD cria uma visão alternativa para explicá-la. Ou seja, o 

não compreendido abre-se à compreensão na perspectiva da espiritualidade. Como 

afirma Winner (1998), os superdotados sempre foram temidos por se crer que eram 

possessos, porque sabiam e compreendiam demais e demasiadamente cedo.  

Por serem possuidores de grande perspicácia, conseguiam fazer relações 

inteligentes para resolver determinadas situações. Sempre com respostas “na ponta 

da língua” (P5). Isso fazia com que muitos professores entendessem que as 

crianças com AH/SD tivessem uma mediunidade exacerbada e que alguém da 

espiritualidade falava com eles. Mas essa é uma visão antiga e mitológica com a 

qual as crianças com AH/SD eram receadas por serem consideradas estranhas, 

esquisitas e anormais. 

 
Mas às vezes me parece que ele anda acompanhado de uma entidade. Ele 
é muito estranho para uma criança de 9 anos. (P2). 
 
Eu também tenho essa sensação [...], como eu sou espírita, acredito que 
tenha algo de espiritual na vida desse menino. (P3). 
 
Aquilo ali foi pra sua sala, boa sorte, ele tem pacto com o capeta. (P5). 
 
Quando eu elogio ele pela criatividade nos textos, ele diz que a ideia saiu do 
lápis e não da cabeça dele. Ele diz que pega o lápis e o lápis escreve 
sozinho. Fico até arrepiada, parece psicografia. (P2). 

 
Para as professoras, o potencial dos alunos tem que ser explicado de alguma 

forma. E quando não encontram essa forma nos conhecimentos acadêmicos que 

possuem, buscam explicações em algo supremo, fantástico, sobre-humano, 

paranormal, e pelo depoimentos acima, inserem o sobrenatural como maneira de ver 

as crianças com AH/SD. 

O fato é que os professores não os veem pelos seus potenciais, mas como 

uma manifestação de algo externo a essas crianças que, de alguma forma, as 

converte em geniais. Entretanto, nem sempre os professores veem isto como algo 

bom, aliás, na maioria das falas mostram que temem o desconhecido, o inexplicável. 

 
Às vezes tenho medo dela! Acho que pode tramar alguma coisa. (P5). 
 
Parece que ouve vozes. Às vezes fica olhando para o vento. (P7). 
 
Ele é manifestado. Possuído. (P3). 
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A não inclusão e o preconceito que sofrem as crianças com AH/SD é uma 

realidade. O processo de identificação é muito complicado por falta de conhecimento 

sobre o assunto e até mesmo pela carência de profissionais capacitados para 

elaborar o diagnóstico, possibilitando definições imprecisas e mágicas. É mais 

confortável acreditar que o aluno com AH/SD tem distúrbio do que verificar que ele 

tem capacidade acima da média, uma vez que a verificação implicaria averiguação, 

pesquisa, implicação, desapego de crenças e valores que servem como pontos de 

apoio para a rotina do trabalho docente. Para a formação tradicional pela qual 

passou o professor, não é admissível que um estudante saiba mais do que ele.  

Não me refiro aqui à simples tarefa de aceitação do “privilégio” genético e do 

dom inato das crianças com altas habilidades/superdotação. Mas responder à 

complexa interrogação sobre a forma de ser e de se manifestar de alunos com 

AH/SD recorrendo à espiritualidade ou à presença miraculosa de seres 

transcendentais que acompanham estas crianças implica na não existência de um 

trabalho concreto e de aprofundamento no estudo sobre o tema: “mas, às vezes, me 

parece que ele anda acompanhado de uma entidade” (P2). 

O processo de inclusão necessita ser canalizado para o alcance de resultados 

acadêmicos superiores, tanto de alunos como de professores. Isto é toda a 

comunidade envolvida num processo de autoconhecimento, compromisso e 

empenho. 

 

 

 

 

5.4.2 Necessidade de destaque 

 

A insegurança e o desconhecimento que estruturam a prática pedagógica do 

professor dos alunos com altas habilidades/superdotação desta investigação pode 

ser considerada como um dos fenômenos que faz emergir os mitos que cercam a 

forma de ser “diferente” das crianças com AH/SD. A falta de entendimento do que 

seja realmente a AH/SD e suas características tem acarretado em prejuízo ao 

desenvolvimento dessas crianças. Eles não aparecem para as professoras como 

pessoas com capacidade acima da média, e sim pessoas que têm necessidade de 

sentirem-se em destaque, ou, para usar o termo popular, “querem aparecer”. 
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Um dos mitos mais convergentes nas entrevistas foi a questão do lugar de 

destaque que o aluno com AH/SD deseja. Como já visto anteriormente, crianças 

com AH/SD têm uma grande propensão à introspecção, geralmente se tornam 

isoladas e solitárias. Claro que também se arriscam a ser arrogantes, mas isso 

dependerá muito de como são tratadas em seu meio familiar e social, como revelam 

as assertivas: 

  
Ela sabe que ela é boa, melhor do que os outros. E você vê nela, apesar de 
bem comportada, que ela quer se destacar. (P6). 
 
Ele é bom, inteligente e sabe disso. Ele gosta de desafios, é persistente e 
só sai do jogo quando termina e vence. Ele precisa disso. (P5). 

 
Percebe-se que P6 atribui à aluna o conhecimento de suas capacidades em 

relação à de seus colegas e que deseja se destacar, ou seja, quer que todos saibam 

da sua capacidade. P5, por sua vez, traz à tona as características bem marcantes 

que seu aluno possui de pessoa com AH/SD quando afirma que ele gosta de 

desafios e é persistente, mas ainda assim não se furta a dizer que ele tem 

necessidade de se destacar como o vencedor do jogo. 

Precisar ou desejar o reconhecimento social é uma característica do ser 

humano, que não pode ser atribuída singularmente às pessoas com AH/SD, mas o 

lugar de “destaque” presente na fala das duas professoras traz à baila, mais uma 

vez, a dificuldade desses profissionais em se relacionar com esses alunos, sua falta 

de conhecimento e ineficiência para realização do trabalho. 

 
Ele precisa de um lugar de destaque e a escola não dá esse lugar. (P2). 
 
Meu aluno com altas habilidades é esnobe em relação aos colegas. Ele 
tinha necessidade de se destacar. (P3). 

 
Pérez (2000) afirma que pessoas com altas habilidades/superdotação podem 

dar contribuições excepcionais neste momento social. Mas, para tanto, precisam ser 

reconhecidas e a elas ser oferecido um projeto educacional que as encoraje e 

viabilize seu potencial. Enquanto pairar no ar que os alunos com AH/SD precisam de 

reconhecimento, eles não terão o seu potencial desenvolvido, pois o professor 

precisa acreditar que a sua prática deve conduzir o aluno a desenvolver suas 

potencialidades e que isso pode ajudar a sociedade a crescer e o homem a ser mais 

feliz. 
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Virgolin (2007), ao se referir ao processo pedagógico das crianças com altas 

habilidades/superdotação, assevera que é preciso minimizar as restrições 

educativas que advêm de preconceitos sociais devido aos fantasmas de um falso 

elitismo. Assim, pode-se dizer que atribuir ao aluno com AH/SD a necessidade de se 

destacar é um fantasma que permeia a prática docente no contato com alunos com 

altas habilidades. A prática desses profissionais de educação deve ser revista para 

que se possa dar a este aluno vez e voz, oportunizando-lhe demonstrar 

características balizadoras para o seu compromisso com a construção de um mundo 

melhor, mais justo e mais humano, como propõe Renzulli (2004). 

As altas habilidades/superdotação carecem de estudo e de um entendimento 

maior por parte dos professores. É necessário que as universidades, na formação 

inicial desses sujeitos, possam trabalhar a temática de forma que o futuro professor 

consiga descobrir o potencial das crianças com altas habilidades (RENZULLI, 2004). 

Já a formação continuada deve ser bastante alicerçada pelo sistema de ensino, 

configurando que a formação em serviço respalde a identificação da criança com 

AH/SD e, dessa forma, possa existir um respeito à potencialidade dessa criança. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na busca incessante pela essência do fenômeno, vislumbrei não o fim, mas o 

meio que trouxe à tona o que se iluminou – o Encontro. 

O trabalho intitulado Alunos com altas habilidades e a percepção docente: um 

estudo fenomenológico vem mostrar ao leitor qual a percepção dos professores em 

relação ao aluno com altas habilidades/superdotação, que se mostrou num encontro 

não raro que é o do professor e do aluno em sala de aula. 

Ao chegar aqui, reli o trabalho desde o início e trouxe de volta a interrogação 

que me moveu: Como o professor percebe os alunos com altas habilidades? Esta eu 

sei que levarei por outros caminhos que andar, pois a interrogação, como afirma 

Bicudo (2011), interroga o mundo, constitui-se o norte e persiste mesmo que a 

pergunta dê conta do indagado. A pergunta, por sua vez, foi a maneira pela qual a 

minha interrogação foi perseguida: O que acontece no encontro professor e aluno 

com altas habilidades? Esta, sim, carece de respostas imediatas e foi o ponto de 

chegada da minha pesquisa. 

Encontrar significa passar a conhecer, unir, descobrir. Em um encontro se 

respeita a individualidade, o tempo e o espaço do outro, ao mesmo tempo em que 

acontece a partilha, o diálogo, a troca. A história do homem acontece no encontro, e 

a relação que se estabelece nele determina os novos rumos dessa história.  

Partindo dessa premissa, a qualidade do encontro entre professor e aluno 

com altas habilidades/superdotação deve ser de diálogos, de aprendizagens 

significativas e de apoio à diversidade.  

Durante todo o processo investigativo, estabeleci um contato direto com o 

fenômeno vivido, através das observações e da leitura cuidadosa de todas as 

descrições, quando, então, chegou até mim o sentido do todo. 

Começa, assim, a tomar forma de uma ideia de consciência capaz de atribuir 

significados. Qual? Da educação, da escola, do aluno com altas 

habilidades/superdotação, do professor que com ele interage e do encontro que 

torna todo esse mundo factível. 

Foram sete professores que se abriram ao desconhecido, que com suas 

vozes deixaram emergir a percepção que o professor tem do aluno com altas 

habilidade/superdotação. Dividi muitas sensações com elas, pois a todo momento 
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me vinham lembranças do que vivi e das estratégias que utilizei frente ao 

desconhecido. 

A fenomenologia, neste momento, foi o meu amparo. Ir às coisas mesmas, 

interrogar, perguntar, colocar todo conhecimento anterior em suspensão para me 

abster de toda e qualquer influência que não me deixasse perceber o fenômeno tal 

como ele acontecia, através do sentir do outro, ler exaustivamente as descrições até 

que elas iluminassem o fenômeno na revelação da sua essência. 

Das descrições cheguei a quatro unidades de significados, as quais foram 

nomeadas: Conceito, Formação do professor, Elementos da Prática e Modos de ver 

o aluno com Altas habilidades/superdotação. Estas Unidades não se encontravam 

diretamente delimitadas de maneira expressa nas descrições dos professores, mas 

foram emergindo das leituras que fiz, visando às convergências que explicitavam a 

realidade vivida. E na redução, desvelou-se a essência do fenômeno.  

Na busca do responder a pergunta: O que acontece no encontro professor 

aluno com altas habilidades/superdotação? percebi o preconceito que permeia o 

imaginário do professor que tem na sua sala de aula alunos com altas 

habilidades/superdotação. Os preconceitos aparecem quando o professor não inclui 

ou exclui, quando atribui a capacidade e o talento destes alunos aos mitos postos 

pela sociedade. É claro que isso pressupõe a falta de afetividade do professor, a 

oferta de pouco ou nenhum desafio e a negação deste aluno em sala de aula. 

É notório também o receio que os professores sentem ao receber esse aluno. 

Eles receiam não dar conta de serem professores do aluno com altas 

habilidades/superdotação por acreditarem que este aluno sabe mais que eles, sendo 

assim, precisaria de professores também com altas habilidades/superdotação. Eles 

se sentem incapazes de atender aos anseios deste aluno e de contribuir para o seu 

sucesso escolar. Deste receio, nasce a rivalidade, a invisibilidade, para citar apenas 

alguns aspectos que dificultam a caminhada acadêmica destes alunos. 

Algumas professoras desacreditam na capacidade de alunos oriundos de 

escolas públicas, sendo assim não têm expectativas elevadas para esses 

estudantes, não os incentivando para o progresso. Creem que se oferecerem um 

ensino de “alto nível” vão excluir os demais, pois acreditam que todos os estudantes 

precisam estar à altura dos desafios oferecidos. Assim, em detrimento de um aluno, 

preferem atender aos demais igualmente, submetendo o aluno com altas habilidades 

à homogeneidade. 
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O desinteresse do professor pelo processo de inclusão do aluno com altas 

habilidades/superdotação torna a escola um lugar pouco relevante para este aluno. 

Quando o aluno sente-se incluído, nasce o sentimento de pertença. Pertencer é 

caber, é fazer parte, é estar ligado àquele grupo numa relação de interdependência. 

A falta de afetividade compromete todo processo educativo. A troca que 

acontece no encontro anseia por afetividade, mas esta dá lugar aos conflitos, 

desavença, rupturas, aspectos cada vez mais presentes no dia a dia da sala de aula. 

As relações que estão se estabelecendo desrespeitam a convivência pacífica e 

afastam qualquer tipo de relacionamento amistoso. No que tange aos alunos com 

altas habilidades/superdotação, esta situação, em alguns casos, vem se 

intensificando, pois imbricada nestes sentimentos está a rivalidade entre professor e 

alunos. Aluno por querer ser visto e professor como forma de perpetuar o seu status 

de detentor do saber. 

O encontro postula uma reestruturação do ensino, objetivando a abertura da 

escola para as diferenças, em um trabalho com todos, sem distinção. Este encontro 

precisa ser marcado pelas relações interpessoais, ricas em estímulos, em 

oportunidades, com vivências significativas para o processo de desenvolvimento do 

aluno com altas habilidades/superdotação. Neste encontro, o professor é a peça 

fundamental, referencial para o aluno, tanto na construção do seu conhecimento, 

quanto na sua formação como cidadão. 

Desvelou-se também um novo sentido sobre a experiência que foi vivida: 

a) A necessidade de se repensar os curso de formação de professores, no 

que tange aos alunos com altas habilidades. A interpretação dos 

depoimentos mostrou diferentes situações em que a maneira como a 

temática é passada para o professor não responde às suas 

necessidades, nem às suas expectativas, fato que fragiliza sua atuação 

em sala de aula. 

b) A importância da identificação dos alunos com altas 

habilidades/superdotação com os professores. Para tanto, estes devem 

conhecer a temática para que possam criar suas próprias estratégias de 

identificação, visto que os alunos são diferentes, logo deverão ser 

identificados de maneiras diferentes. 
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c) A necessidade da formação em serviço que nasce da prática, como 

afirma Nóvoa (2011), não deve sofrer regulações externas, e sim nascer 

de um trabalho colaborativo, autônomo e rico. 

d) A necessidade de práticas pedagógicas significativas e inclusivas, nas 

quais o professor possa assumir o papel de agente mobilizador e 

transformador.  

Quanto à minha interrogação... Estou no caminho, continuo a buscar as respostas, 

em outros espaços, em outros momentos, sob outras perspectivas, mas com certeza 

levando comigo uma nova concepção de mundo e de ciência. 
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APÊNDICE A – Roteiro de Entrevista 

 

1. Qual o seu conceito de altas habilidades/superdotação? 

 

2. A sua formação inicial contribuiu para o seu entendimento sobre altas 

habilidades?  

 

3. A sua formação em serviço garante o atendimento às pessoas com 

altas habilidades/superdotação? 

 

4. O que é ser professor de um aluno com altas 

habilidades/superdotação? 
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ANEXO A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Nós, Daniela Fernanda da Hora Correia e Liege Maria Stija Fornari, responsáveis 

pela pesquisa: Alunos com altas habilidades/superdotação e a percepção 

docente: um estudo fenomenológico te convidamos para você participar, como 

voluntário, deste estudo. 

Esta pesquisa tem como objetivo compreender a percepção que permeia a prática 

pedagógica de docentes que atuam junto a estudantes com altas habilidades, 

analisando suas interfaces no processo formativo. 

Para sua realização iremos realizar a aplicação de entrevistas com professoras do 5º 

ano do Ensino Fundamental - anos iniciais das escolas da Rede Municipal de Ensino 

de Salvador. Sua participação será como voluntário. 

Durante todo o período você tem o direito de esclarecer qualquer dúvida, bastando 

entrar em contato conosco pelo telefone (71) 987823673. 

Você tem garantido o seu direito de participar ou não da pesquisa, ou ainda retirar a 

sua participação a qualquer momento. 

As informações desta pesquisa serão confidenciais e serão divulgadas apenas em 

eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não 

ser entre os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre sua 

participação. 

Não será utilizada imagem (foto) nos trabalhos acadêmicos, como congressos, 

fóruns etc. 
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AUTORIZAÇÃO 

 

Eu           após leitura ou escuta 

da leitura deste documento e ter tido a oportunidade de conversar com o 

pesquisador responsável para esclarecer todas as minhas dúvidas, acredito estar 

suficientemente informado, ficando claro para mim que minha participação é 

voluntária e que posso retirar este consentimento a qualquer momento sem 

penalidades ou perda de qualquer benefício. 

Estou ciente também dos objetivos da pesquisa, dos procedimentos aos quais serei 

submetido, dos possíveis danos ou riscos deles provenientes e da garantia de 

confidencialidade e esclarecimentos sempre que desejar. 

Diante do exposto, concordo de espontânea vontade em participar deste estudo. 

 

Assinatura            

 

Declaro que obtive, de forma apropriada e voluntária, o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste voluntário ou seu representante legal para a participação neste 

estudo. 

 

Assinatura             

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 


