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RESUMO 

 
 

 
O objetivo geral desta pesquisa foi compreender como se dá a trajetória de 
identificação de dois alunos com altas habilidades, um deles matriculado em 
escola particular e outro em escola pública no município de Angra dos Reis. 
Além da análise de suas trajetórias, buscou-se compará-las e verificar quais 
foram os encaminhamentos de trabalho para esses indivíduos. Este objeto de 
estudo é de relevância para a educação à medida que o tema altas habilidades 
ainda é envolvido por mitos e pela falta de conhecimento tanto na rede pública 
como na particular de ensino, assim como entre os familiares dos alunos 
identificados e na sociedade. Para investigar tal objetivo, lançou-se mão da 
metodologia de estudo de caso, observação participante, entrevista, seminários 
e análise documental e bibliográfica. Concluiu-se nesta pesquisa que: 
independente da classe social, os dois jovens com altas habilidades sofreram 
tratamentos equivocados em suas escolas até serem identificados como 
superdotados; ambos tiveram melhora de qualidade pessoal e educacional 
após a identificação e após o encaminhamento para atividades extraclasse 
especializadas; de acordo com a legislação educacional, ambos deveriam ter 
acesso ao tratamento especializado adequado em razão de sua superdotação; 
e que sua identificação correta como superdotados, bem como a adequação de 
suas vidas escolares a essa realidade, trouxe maior qualidade de vida para 
ambos. 
 

 
Palavras-chave: altas habilidades / superdotação, identificação, atendimento. 
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INTRODUÇÃO 

 

Muito se fala nos dias de hoje sobre inclusão na área educacional. 

Apesar de ainda não ser a inclusão ideal, a que temos é o resultado da 

competência e dedicação do trabalho de muitos profissionais e também dos 

familiares dos especiais por anos. 

A educação deve ser para todos e a inclusão dos alunos com 

necessidades especiais na educação tem que ser parte desse todo. 

Historicamente, a educação especial sempre foi direcionada aos alunos 

com deficiências mental, motora, auditiva e visual, enfim, o que fosse visível. 

Mas existe uma parcela da população nas escolas, uma minoria invisível, que 

não pode ser classificada como especial, a não ser que alguém lhe enxergue e 

a partir daí ela passe por um processo de identificação para ser considerada 

especial. Estes são os alunos superdotados. 

Os superdotados, também nomeados alunos com altas habilidades, são 

alunos que apresentam grande facilidade de aprendizagem, “aquele indivíduo 

que quando comparado à população geral, apresenta uma habilidade acima da 

média em alguma área do conhecimento”. (ConBraSD) 

Um grande desafio é encontrado nessa questão e precisa ser superado 

em sua totalidade, pois a falta de conhecimento e de capacitação dos 

profissionais de educação, a falta de informação da sociedade, ainda 

carregada de mitos sobre esses indivíduos, faz com que eles sejam cada vez 

mais excluídos. Ao acreditar que superdotados são gênios e que dão menos 

trabalho pelo fato de aprenderem mais rapidamente, mais afastados eles ficam 

da verdadeira inclusão.  

 Partindo da premissa do senso comum de que o superdotado já é um 

indivíduo com vantagens sobre os demais, por que, então, destinar recursos 

humanos e financeiros para aqueles que se destacam, enquanto uma parcela 

expressiva da população tem problemas durante a escolarização? Porque os 

superdotados merecem respeito e reconhecimento de que são parte da 

sociedade com necessidades especiais e que precisam de estímulos como a 

suplementação e a complementação pedagógica. 
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 Pouco se conhece e pouco se estuda ainda sobre altas habilidades; a 

produção acadêmica é escassa e a carência de pesquisadores associados ao 

tema também é grande, se comparada a todo o material teórico relacionado às 

outras áreas da educação especial. 

 Assim, a presente pesquisa teve como objetivo geral compreender como 

se dá a trajetória de identificação de dois alunos com altas habilidades: um 

deles matriculado em escola particular e outro em uma escola pública no 

município de Angra dos Reis. Além da análise de suas trajetórias, buscou-se 

comparar essas trajetórias e verificar quais são os encaminhamentos de 

trabalho com esses alunos. Como objetivos específicos, a pesquisa buscou 

fazer um breve histórico da inteligência humana no mundo, no Brasil, até 

chegar à cidade onde foi realizada esta pesquisa; entender algumas 

características da criança com altas habilidades; entender as diferentes 

representações de superdotação nos contextos da escola pública e privada; 

compreender o processo de identificação de alunos matriculados em diferentes 

redes de ensino no município de Angra dos Reis; entender os diferentes 

tratamentos para alunos de redes de ensino diferentes. 

 Essa pesquisa justifica-se pelo fato de permitir a reflexão sobre as 

oportunidades que os estudantes superdotados têm, em realidade, no nosso 

país, especificamente na cidade de Angra dos Reis; analisa, ainda, como a 

falta de conhecimento sobre as altas habilidades por parte da família, escola e 

sociedade interferem diretamente na trajetória do indivíduo e daqueles de sua 

convivência, independentemente de sua classe social. 

Ao longo da pesquisa foi possível ter contato com a realidade de dois 

alunos superdotados vindos de trajetórias escolares distintas e, ainda, tecer 

uma comparação de como são atendidos em suas necessidades e 

perspectivas. 

  



11 
 

METODOLOGIA 

 

  

Sendo o objetivo geral desta pesquisa a compreensão das trajetórias de 

identificação de dois alunos com altas habilidades, a comparação dessas 

trajetórias e a verificação dos encaminhamentos de trabalho para esses alunos, 

pareceu-nos que a metodologia mais adequada seria a pesquisa qualitativa, 

desenvolvida através de estudo comparado e de caso. O estudo de tipo 

etnográfico apresenta coleta de dados por meio de observação; diário de 

campo das interações em sala de aula; documentos; seminários, descrição 

minuciosa e entrevistas.  

André e Lüdke (1986, p.11) se baseiam em Bogdam e Biklen (1982) 

para apresentarem cinco características básicas da pesquisa qualitativa: 

1) a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte 
direta de dados e o pesquisador como seu principal instrumento. [...] 
2) [...] os dados coletados são predominantemente descritivos. [...] 
3) a preocupação com o processo é muito maior do que com o 
produto. [...] 
4) [...] o “significado” que as pessoas dão às coisas e à sua vida 
são focos de atenção especial pelo pesquisador. [...] 

5) [...] a análise dos dados tende a seguir um processo indutivo. 
( Bogdam e Biklen apud André e Lüdke, 1986) 

 

 Ainda segundo orientação de André e Lüdke (1986 apud Nisbet e Watt, 

1978) existem três fases durante o processo da pesquisa que se sobrepõem, 

sendo uma primeira aberta ou exploratória, a segunda mais sistemática em 

termos de coletas de dados e a terceira consiste na análise e interpretação 

sistemática dos dados e na elaboração do relatório. 

 

Para compreender a trajetória de identificação dos dois alunos deste 

estudo de caso, delineamos como sequência para a pesquisa a análise 

bibliográfica inerente ao tema, as entrevistas com os indivíduos envolvidos e 

por fim, diálogo entre a análise das entrevistas e as produções desses autores 

e pesquisadores. 

 

A pesquisa contou ainda, com análise documental, onde buscamos, no 

Projeto Político Pedagógico (PPP) de uma escola de trabalho diferenciado para 

alunos com altas habilidades, as bases para um melhor entendimento de sua 
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proposta, sua equipe e seus objetivos. O método documental baseia-se na 

análise de documentos existentes, constituindo uma importante fonte de dados 

que podem tornar a pesquisa uma fonte confiável. 

A Unidade de Trabalho Diferenciado (UTD), unidade na qual foi 

realizada uma parte da nossa pesquisa, faz parte do Centro de Educação 

Municipal para alunos com Necessidades Educacionais Especiais de Angra 

dos Reis (Cemanee), e reúne o atendimento especializado para alunos que 

apresentam Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD) e para alunos que 

apresentam altas habilidades/ superdotação (AH/SD). 

Para compreendermos essa trajetória de análise, as identificações e os 

atendimentos aos alunos, realizamos entrevistas semiestruturadas com dois 

jovens, um matriculado em escola pública e outro em escola particular, e com 

pessoas responsáveis por eles tanto na escola como fora dela, pois, segundo 

André e Lüdke (1986), a entrevista representa uma das principais técnicas de 

trabalho e de coleta de dados na pesquisa qualitativa. 

Para o estudo de caso do aluno advindo da escola pública, 

entrevistamos o aluno, sua mãe, a pedagoga e a psicóloga da Unidade de 

Trabalho Diferenciado (UTD), entidade da Educação Especial que atende 

alunos superdotados na cidade de Angra dos Reis. E, para o aluno advindo da 

escola particular, entrevistamos o aluno, sua mãe, a pedagoga do período do 

Ensino Fundamental I e sua psicóloga.  

“O estudo de caso é sempre bem delimitado, devendo ter seus 

contornos claramente definidos no desenrolar do estudo.” (André e Lüdke, 

1986, p.17)  

Realizamos a estruturação das perguntas das entrevistas baseados no 

modelo de roteiro semiestruturado, de forma que este abrangesse os tópicos 

individuais a serem discutidos com cada entrevistado. De acordo com Moreira 

e Caleffe (2008), para este tipo de roteiro as perguntas não são, 

necessariamente, introduzidas na mesma ordem e da mesma maneira; elas 

funcionam como um guia para permitir maior liberdade no desenvolvimento das 

respostas dos entrevistados, assim como o acréscimo de outras perguntas ao 

longo da entrevista. A entrevista semiestruturada é similar a uma conversa / 

diálogo com o entrevistado, onde existem flexibilidade e possibilidade de 

adaptação ao longo desta interação. 
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Aos entrevistados entregamos um “Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido” (ANEXO 1), para que estes pudessem afirmar sua participação 

voluntária na pesquisa, permitindo a utilização dos dados fornecidos e também 

para oferecer um esclarecimento resumido sobre o objetivo da pesquisa. Os 

roteiros foram elaborados de forma diferenciada para o aluno e pais (ANEXO 2) 

e para a pedagoga e a psicóloga da UTD e da escola particular (ANEXO 3). 

Registramos as entrevistas em áudio para que não fossem necessárias 

anotações, que poderiam desconfigurar o clima de diálogo e interromper-lhe o 

ritmo, por conta do tempo necessário para escrever. A opção pelo uso da 

gravação permitiu-nos, ainda, a percepção dos gestos e das reações por parte 

dos entrevistados, informações complementares para o trabalho de 

interpretação. 

Apresentamos aos alunos e às mães envolvidos nesta pesquisa, os 

eixos da entrevista semi estruturada, que tinha como objetivo dar início ao 

diálogo, encorajando o fluxo natural de informações e também propusemos que 

respondessem sem preocupação, pois manteríamos ocultas suas identidades. 

 Este momento de entrevista foi elaborado baseado na interação entre 

entrevistador e entrevistado, buscando uma atmosfera de cooperação. 

 

 Segundo Bourdieu, a situação de entrevista, tal como a 

concebe, exige um engajamento muito mais ativo do entrevistador, 

abolindo a tradicional postura de neutralidade. Bourdieu vai definir a 

entrevista, como espaço de troca (interação) verbal, e vai preferir 

referir-se a ela como “conversação”, que deve ser sobretudo 

gratificante ao entrevistado, uma oportunidade de refletir sobre si 

mesmo, podendo este, inclusive, adquirir consciência de sua 

condição através desta interação (PAVÃO, 2004, p.9) 

 

 

 As entrevistas do aluno advindo de escola particular e de sua mãe foram 

realizadas em seu domicílio, no consultório de sua psicóloga e com a 

pedagoga na escola que ele estudava na época desta pesquisa. E todas as 

entrevistas relacionadas à UTD aconteceram na própria Unidade. Dessa forma 

foi possível manter um local previamente conhecido e acolhedor, no qual os 

entrevistados tendem a ficar mais a vontade. 

Nossa decisão em desenvolver o período de estágio supervisionado do 

curso de Pedagogia na Unidade de Trabalho Diferenciado possibilitou-nos o 
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contato com outros alunos superdotados e com a equipe que os atende. A 

partir desse contato, constatamos a diferença entre o trabalho desenvolvido 

com alunos superdotados das escolas particulares e àqueles da rede de ensino 

municipal de Angra dos Reis. 

 Para a comparação entre alunos, inicialmente, o estudo seria de um 

determinado aluno da UTD. Após a entrevista, no entanto, descobrimos que 

este estudante havia frequentado escola particular na cidade do Rio de Janeiro, 

onde sua mãe é professora. Logo após sua vinda para Angra dos Reis e sua 

matrícula em escola pública, no 7º Ano, ele foi indicado e, em seguida, 

identificado como um aluno superdotado. Conhecendo esta trajetória, 

consideramos que este caso não atendia aos objetivos definidos no projeto de 

pesquisa, uma vez que este jovem não era, originalmente, nem aluno de escola 

pública nem morador de Angra dos Reis. 

 Buscamos, então, outro aluno da UTD para nosso estudo comparado. 

Este segundo estudante indicado pela equipe pedagógica cursou os anos 

iniciais em uma escola particular de Angra dos Reis, porém a maior parte de 

sua vida escolar foi desenvolvida em escola pública.  

 Para realizarmos a comparação com o aluno advindo de escola 

particular, solicitamos uma indicação da psicóloga da UTD que prontamente 

indicou um de seus pacientes. Ao entrar em contato com a mãe e o aluno, eles 

concordaram plenamente afirmando que gostariam de contribuir com a 

pesquisa para que mais pessoas pudessem ter conhecimento sobre o tema. 

Além do estágio e do contato com a equipe da UTD, fomos convidadas a 

participar de vários encontros enriquecedores para esta pesquisa, tais como o 

V Encontro Nacional do Conselho Brasileiro para Superdotação, que contou 

com pesquisadores brasileiros e internacionais da área, tendo como principal 

objetivo debater a importância da educação de jovens superdotados. 

Participamos também da visita ao Centro para Desenvolvimento do Potencial e 

Talento (CEDET) do município de Lavras, em Minas Gerais, onde fomos 

recebidos por sua fundadora, doutora em psicologia da educação, a 

pesquisadora Dra. Zenita Gunther para conhecermos o trabalho realizado com 

alunos superdotados naquele município. 

 Acompanhamos o trabalho de identificação desses alunos nas escolas 

em Angra dos Reis e participamos da atividade de formação dos profissionais 
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de escolas municipais para que atuem como parceiros na identificação. Além 

disso, atuamos nas oficinas de raciocínio lógico, em dois momentos: com os 

alunos da UTD e com os professores da rede municipal de Angra dos Reis, 

perfazendo um total de doze meses de atividades.  

 Com a finalidade de preservar a privacidade dos atores envolvidos nesta 

pesquisa, optamos por omitir seus nomes verdadeiros e substituir por nomes 

fictícios para identificá-los.  

 Finalmente, no decorrer deste trabalho, foi possível ter contato com a 

realidade de dois alunos superdotados com trajetórias escolares distintas e, 

ainda, tecer uma comparação de como são atendidos em suas necessidades e 

perspectivas. 
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INTELIGÊNCIA: HISTÓRICO E CONCEITUAÇÃO 

 

Os primeiros testes mentais 

 

 A busca por conhecimento sempre esteve presente na história da 

humanidade, e a busca pelo estudo sobre o cérebro e a inteligência não 

poderia ser diferente. 

 Ao longo de nossa história, fomos capazes de produzir instrumentos e 

métodos de medição para variadas coisas, desde objetos mais simples até os 

mais complexos como a velocidade da luz e do som, os planetas, a idade dos 

fósseis, entre outros. Nada mais natural do que, dentro dos estudos sociais, 

querermos medir a inteligência humana.  

 Com o objetivo de dividir a população em castas, existem relatos de 

testes de inteligência aplicados na China em 3.000 a.C. e, à vista disso, 

funções e responsabilidades eram atribuídas conforme a capacidade intelectual 

e as habilidades de cada um. 

 A partir do artigo de VIRGOLIM (1997), apresentamos uma síntese de 

como o homem, durante sua história, buscou medir sua própria inteligência. 

 Os testes como conhecemos hoje em dia têm como referência o estudo 

da inteligência desenvolvido pelo inglês Sir Francis Galton (1822 – 1911), 

antropólogo, matemático, meteorologista e estatístico. Sir Galton baseou-se na 

teoria da evolução formulada por seu primo, Charles Darwin (1809 – 1882), e 

procurava demonstrar como as habilidades mentais poderiam ser hereditárias, 

transmitidas da mesma forma que traços físicos através de gerações, 

concluindo que a inteligência é uma característica herdada. 

 Como diferencial no processo de buscar explicações para a atividade 

intelectual, ele foi o primeiro a aplicar métodos estatísticos e o primeiro a 

introduzir a utilização de questionários e pesquisas para coletar dados sobre a 

mente humana, dando origem ao conceito desses testes. 

 As pesquisas de Galton tiveram influência nos estudos que Alfred Binet 

(1857 – 1911) desenvolvia, paralelamente, na França. Ele e seu colaborador, 

Theodore Simon (1872 – 1961), foram requisitados pelo Ministro da Educação 

para elaborarem testes com o objetivo de separar crianças sem deficiência 

mental das mentalmente deficientes. 
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 O teste era composto de uma escala com 30 itens organizados em 

ordem crescente de dificuldade, para crianças de 3 a 11 anos de idade. Essas 

crianças realizavam não apenas os testes considerados para sua faixa etária, 

mas também os de faixa superior ou inferior dependendo do resultado inicial. 

 Apesar de Binet ser considerado o inventor do teste mensurável de 

inteligência, foi em 1911 que, com o psicólogo alemão William Stern (1871 – 

1938), propôs-se a ideia de representar por um número o nível de inteligência 

de cada criança. Para a realização do cálculo deste quociente, divide-se a 

idade mental da criança por sua idade cronológica, sendo este cálculo derivado 

da medida proposta e utilizada por Binet. Este cálculo ficou mundialmente 

conhecido como Quociente da Inteligência (QI). 

 Este cálculo sofreu uma alteração, em 1916, pelo psicólogo Lewis 

Terman (1877 – 1956), da Universidade Stanford. Ele incluiu na fórmula de 

Stern a multiplicação por 100 com o objetivo de eliminar a vírgula dos valores, 

divulgou a sigla QI e definiu como padrão médio de QI o número 100. 

 Em 1904, Charles Spearman (1863 – 1945), discípulo de Galton, 

elaborou o conceito de inteligência geral como fator g. Todos os indivíduos 

apresentariam esse fator, como uma aptidão geral. E, para uma habilidade 

mental específica, ele criou o conceito fator s, referente às habilidades 

individuais. Spearman tinha como objetivo verificar o quão semelhantes eram 

as habilidades medidas pelos diferentes testes de inteligência. 

 

Trajetória dos testes de inteligência no Brasil 

 

 A partir do trabalho de DELOU (2007), incluído em A Construção de 

Práticas Educacionais para alunos com Altas habilidades/ Superdotação do 

MEC, distribuído para toda a rede pública de ensino, procuramos fazer uma 

síntese da história do estudo da inteligência no Brasil. 

 O período da I Guerra Mundial foi um grande estimulador de testes 

mentais coletivos pela necessidade do Exército em realizar uma seleção rápida 

e eficiente de recrutas. Essa seleção rápida levou os pesquisadores a um 

debate sobre hereditariedade versus ambiente que continua até hoje, e motivou 

ainda mais pesquisas sobre a natureza da inteligência. 
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 No Brasil, durante o período da Primeira República, sob a influência da 

reforma no sistema educacional e do movimento Escola Nova, que tinha como 

característica a luta contra a desigualdade social e o oferecimento de um 

ensino público, laico e gratuito, os alunos especiais ganharam 

representatividade na educação. 

 Um dos idealizadores da Escola Nova, Francisco Campos (1891 – 

1968), foi o responsável pela vinda de professores psicólogos europeus para o 

Brasil com o objetivo de oferecer formação aos professores brasileiros. Em 

1929, para compor esse quadro, a psicóloga e pedagoga russa Helena Antipoff 

(1892 – 1974) foi convidada para lecionar psicologia experimental na Escola de 

Aperfeiçoamento Pedagógico em Belo Horizonte. 

 Em 1938, Helena Antipoff, responsável pela implantação no Brasil de 

uma política de educação dos “excepcionais”, fundou a Sociedade Pestalozzi 

de Belo Horizonte influenciando o atendimento escolar, democrático, de alunos 

que apresentassem ritmos e estilos diferenciados de aprendizagem. 

 No ano seguinte, ela propôs a adição de um parágrafo nos estatutos da 

instituição: “O termo excepcional é para identificar aqueles classificados acima 

ou abaixo da norma do seu grupo, visto serem portadores de características 

mentais, físicas ou sociais que fazem de sua educação um problema especial” 

(Antipoff, 1984, p.149, apud Delou) 

 Sua ação nessa área foi essencial e teve como consequência os artigos 

88 e 89 na Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1961 (Lei n°4.024/61). 

Essa lei explicitou o compromisso do poder público brasileiro com a educação 

especial. 

 Com a implantação da Ditadura Militar, o Plano Setorial de Educação e 

Cultura incluiu a Educação Especial na lista das prioridades educacionais no 

país, sendo criado assim o Projeto Prioritário n.º 35 (1972-1974). Nesse 

contexto, foi criado, em junho de 1973, por meio do Decreto n.º 72.425, o 

Centro Nacional de Educação Especial (CENESP), que funcionou como o 

primeiro órgão educacional do governo federal responsável pela definição da 

política educacional especial. 

 Neste projeto ficaram definidos alguns princípios doutrinários da 

Educação Especial, como: a) os alunos superdotados eram assim 

considerados ao apresentar notável desempenho e / ou elevada potencialidade 
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em qualquer dos seguintes aspectos, isolados ou combinados: capacidade 

intelectual geral, aptidão acadêmica específica, pensamento criador ou 

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

dramáticas e musicais, capacidade psicomotora; b) a identificação dos 

superdotados deveria ser realizada desde os níveis pré-escolares; os alunos 

superdotados deveriam frequentar classes comuns e haveria possibilidade de 

criação de classes especiais em escolas comuns; c) programação de 

enriquecimento escolar e d) aceleração de estudos. 

 O atendimento proposto em 1971 assemelha-se ao atendimento 

presente nos dias de hoje na Europa e nos Estados Unidos, assim como ao 

modelo que o Brasil pretende alcançar através dos princípios da educação 

inclusiva. 

Desde 1971, várias iniciativas públicas e privadas de atendimento aos 

alunos superdotados foram registradas, alguns órgãos foram criados, porém 

somente após a Conferência Mundial de Educação para Todos, de 1990, em 

Jomtiem, Tailândia, e a Declaração de Salamanca, de 1994, que avanços nas 

políticas públicas nacionais para alunos especiais voltaram a ser revisadas. 

Com o objetivo de traçar um plano de ação para satisfazer as 

necessidades básicas de aprendizagem mundial e regulamentar princípios, 

políticas e práticas na área da educação especial, a Conferência e a 

Declaração, respectivamente, resultaram, em 1994, no documento intitulado 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. 

 Apesar do avanço na legislação nessa área, ainda existem 

resistências à implantação das políticas públicas para alunos superdotados no 

Brasil, que não conseguiram sua garantia através das Leis, Resoluções e 

Políticas Públicas. 

 

Conclui-se que as políticas públicas para a educação dos 
superdotados no Brasil, assim como as políticas públicas de 
Educação Especial, precisam ser ressignificadas. Professores, alunos 
e sociedade não mudam por decreto ou por qualquer pressão 
externa. É preciso conhecer as experiências bem sucedidas na 
educação básica e no ensino superior, otimizar a formação crítico-
reflexiva, incentivar práticas pedagógicas especializadas para que a 
mudança baseada na igualdade de oportunidade gere um sociedade 
mais justa e cidadã.(DELOU, 2007) 
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Considerações sobre a inteligência humana 
 

De acordo com a Política Nacional de Educação Especial na 
Perspectiva da Educação Inclusiva, “alunos com altas habilidades / 
superdotação demonstram potencial elevado em qualquer das 
seguintes áreas isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, 
liderança, psicomotricidade e artes. Também apresentam elevada 
criatividade, grande envolvimento na aprendizagem e realização de 
tarefas em áreas de seu interesse.” (BRASIL, 2008, p.15) 

 

Pela estimativa da Organização Mundial de Saúde, 3 a 5% da população 

apresentam altas habilidades, e são essas crianças que necessitam de 

atendimento educacional especializado por apresentarem uma habilidade muito 

acima da média quando comparada a de seus pares.  

A Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e 

Inclusão (SECADI) define como pessoas com altas habilidades / superdotação 

aquelas que apresentam notável desempenho e / ou elevada potencialidade 

em quaisquer dos seguintes aspectos, isolados ou combinados:  

 
a) Capacidade Intelectual Geral – Envolve rapidez de pensamento, 
compreensão e memória elevadas, capacidade de pensamento 
abstrato, curiosidade intelectual, poder excepcional de observação;  
b) Aptidão Acadêmica Específica – Envolve atenção, concentração, 
motivação por disciplinas acadêmicas do seu interesse, capacidade 
de produção acadêmica, alta pontuação em testes acadêmicos e 
desempenho excepcional na escola;  
c) Pensamento Criativo ou Produtivo – Refere-se à originalidade de 
pensamento, imaginação, capacidade de resolver problemas de 
forma diferente e inovadora, capacidade de perceber um tópico de 
muitas formas diferentes;  
d) Capacidade de Liderança – Refere-se à sensibilidade interpessoal, 
atitude cooperativa, capacidade de resolver situações sociais 
complexas, poder de persuasão e de influência no grupo, habilidade 
de desenvolver uma interação produtiva com os demais;  
e) Talento Especial para Artes – Envolve alto desempenho em artes 
plásticas, musicais, dramáticas, literárias ou cênicas (por exemplo, 
facilidade para expressar ideias visualmente; sensibilidade ao ritmo 
musical; facilidade em usar gestos e expressão facial para comunicar 
sentimentos); e  
f) Capacidade Psicomotora – Refere-se ao desempenho superior em 
esportes e atividades físicas, velocidade, agilidade de movimentos, 
força, resistência, controle e coordenação motora fina e grossa. 
(VIRGOLIM, 2007, p.28) 

 

 

Conforme Virgolim (2007), esta elucidação é importante, pois acentua 

características relevantes nesse campo como a pluralidade de áreas do 

conhecimento humano em que uma pessoa possa se destacar, não se 
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limitando à tradicional visão acadêmica da superdotação; o entendimento de 

que as altas habilidades se relacionam tanto com o desempenho demonstrado 

quanto com a potencialidade em vir a demonstrar um notável desempenho, e a 

percepção de que a superdotação se modifica no decurso do desenvolvimento 

do indivíduo.  

  
É tarefa da escola estimular o desenvolvimento do talento criador e 
da inteligência em todos os seus alunos e não só naqueles que 
possuem um alto QI ou que tiram as melhores notas; desenvolver 
comportamentos superdotados em todos aqueles que têm potencial; 
nutrir o potencial da criança, rotulando o serviço e não o aluno; e 
desenvolver uma grande variedade de alternativas ou opções para 
atender as necessidades de todos os estudantes (TREFFINGER & 
RENZULLI, 1986, in VIRGOLIM, 2007). 
 
 

O psicólogo educacional americano Joseph Renzulli, uma das principais 

referências para a fundamentação teórica do MEC na Educação de 

Superdotados,  

em seu Modelo dos Três Anéis, considera que os comportamentos de 
superdotação resultam de três conjuntos de traços:  
a) habilidade acima da média em alguma área do conhecimento (não 
necessariamente muito superior à média), 
b) envolvimento com a tarefa (implica em motivação, vontade de 
realizar uma tarefa, perseverança e concentração);  
c) criatividade (pensar em algo diferente, ver novos significados e 
implicações, retirar ideias de um contexto e usá-las em outro). 
Além disso, afirma que nem sempre o aluno superdotado apresenta 
os três traços, mas, se lhe forem dadas oportunidades, poderá vir a 
desenvolver amplamente todo o seu potencial.  
(PPP, 2012, p.5) 

 
 

Ele classifica dois tipos de superdotação: escolar ou acadêmico e 

criativo-produtivo.  O acadêmico é o tipo mais simples de identificar por este ter 

facilidade com a aprendizagem escolar, com apreensão de conteúdos lógico-

matemáticos e linguísticos, além de boa memória. E o criativo-produtivo, como 

o próprio nome já diz, é o tipo com um nível elevado de criatividade e de 

curiosidade. É um indivíduo mais questionador, imaginativo e inventivo, 

desenvolvendo assim, ideias originais. 

 

O autor aponta que, historicamente, têm sido os produtores de 
conhecimento (as pessoas criativas e produtivas do mundo), mais do 
que os consumidores de conhecimento, os reconstrutores do 
pensamento em todas as áreas do esforço humano; também são eles 
comumente reconhecidos como “verdadeiramente superdotados”. O 
autor acentua ainda que “a História não se lembra de pessoas que 
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meramente obtiveram altos resultados nos testes de QI ou daqueles 
que aprenderam bem suas lições mas não aplicaram seu 
conhecimento de forma inovadora e orientada para a ação.” (Renzulli 
apud Virgolim, 2010)  

 

 

O MEC, no manual Saberes e práticas da inclusão: desenvolvendo 

competências para o atendimento às necessidades educacionais especiais de 

alunos com altas habilidades/superdotação, aponta as seguintes características 

a serem observadas durante o processo de identificação: 

 
O que observar: 
• Alto desempenho em uma ou várias áreas; 
• Fluência verbal e / ou vocabulário extenso; 
• Envolvimento ou foco de atenção direcionado a alguma atividade 
em especial; 
• Desempenho elevado qualitativamente nas atividades escolares; 
• Qualidade das relações sociais do aluno, em diversas situações; 
• Curiosidade acentuada; 
• Facilidade para a aprendizagem; 
• Originalidade na resolução de problemas ou na formulação de 
respostas; 
• Atitudes comportamentais de excesso para a produção ou 
planejamento; 
• Habilidades específicas de destaque (áreas: artes plásticas, 
musicais, artes cênicas e psicomotora, de liderança, etc.) 
• Senso de humor; 
• Baixo limiar de frustração; 
• Senso crítico; 
• Defesa de suas ideias e ponto de vista; 
• Impaciência com atividades rotineiras e repetitivas; 
• Perfeccionismo; 
• Dispersão ou desatenção; 
• Resistência em seguir regras; 
• Desenvolvimento superior atípico em relação a pessoas de igual 
faixa etária; 
• Originalidade e ideias inusitadas e diferentes. (MEC, 2006, p.22) 
 
 
Dentre as características mais comumente encontradas em crianças 
superdotadas em idade pré-escolar destacam-se (Cline & Schwartz, 
1999; Lewis & Louis, 1991): 
 
• Alto grau de curiosidade;  
• Boa memória; 
• Atenção concentrada;  
• Persistência;  
• Independência e autonomia;  
• Interesse por áreas e tópicos diversos;  
• Aprendizagem rápida;  
• Criatividade e imaginação;  
• Iniciativa;  
• Liderança;  
• Vocabulário avançado para a sua idade cronológica;  
• Riqueza de expressão verbal (elaboração e fluência de ideias);  
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• Habilidade para considerar pontos de vistas de outras pessoas;  
• Facilidade de interagir com crianças mais velhas ou com adultos;  
• Habilidade para lidar com ideias abstratas;  
• Habilidade para perceber discrepâncias entre ideias e pontos de 

vista;  
• Interesse por livros e outras fontes de conhecimento;  
• Alto nível de energia;  
• Preferência por situações/objetos novos;  
• Senso de humor;  
• Originalidade para resolver problemas. (MEC, 2006, p.15) 
 
 

Essas características apontadas pelo MEC a serem observadas durante 

o processo de identificação do aluno propicia o olhar mais habilitado do 

professor para que este possa assinalar sua observação e mensurar a 

regularidade das mesmas, sabendo que as características apontadas podem 

ou não ser notadas de forma constante nos mesmos alunos. 
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A UNIDADE DE TRABALHO DIFERENCIADO  

 

  

Breve histórico do atendimento ao superdotado na cidade de Angra dos 

Reis 

 

 Assim como era proposto e esperado, a valorização e o crescimento da 

Educação Especial em Angra dos Reis se deram após a Conferência Mundial 

de Educação para Todos, realizada em 1990 na cidade de Jomtiem, Tailândia, 

e a Declaração de Salamanca, de 1994. 

 Até 2001, a Secretaria Municipal de Educação de Angra dos Reis 

mantinha um trabalho pedagógico apenas para alunos com deficiências visuais 

e auditivas em classes especiais no espaço da escola pública e, a partir de 

2002, essas classes foram instituídas como duas escolas especiais com 

espaços e projetos próprios.  

 Com recursos do FUNDEB, Fundo Nacional para o Desenvolvimento da 

Educação, foi destinada assistência financeira suplementar a projeto 

educacional, no âmbito da Educação Especial, para o ano de 2003 e, nesse 

mesmo ano, foram organizados 22 cursos na área da Educação Especial para 

os professores da Rede Municipal (Resolução/CD/FNDE nº 26, de 4 de 

setembro de 2003) 

 Historicamente, todo o atendimento da Educação Especial em Angra dos 

Reis foi conquistado a partir da ação dos pais desses alunos, na exigência de 

seus direitos.  

 Porém, na área de altas habilidades/ superdotação o início foi marcado 

pela presença da Universidade Federal Fluminense na cidade e a atuação da 

parte docente junto à Secretaria Municipal de Educação, com a iniciativa, 

colaboração e assessoria da Professora Doutora Cristina Maria Carvalho 

Delou, especialista na área. 

 A Prefeitura aprovou a realização do projeto para atendimento a esses 

alunos, e, em 2004, a Dra. Delou iniciou o processo de formação de 

professores interessados nessa área da Educação Especial, assim como o 

processo de identificação desses alunos junto às escolas municipais, prestando 

acessoria até 2006. 
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 A Gerência de Educação Especial da Secretaria Municipal de Educação 

e a assessoria da Dra. Delou tiveram a liberdade de organização e de 

planejamento estrutural e pedagógico na criação do trabalho a ser realizado no 

Município. Segundo a entrevista com a pedagoga Luciane Pires e, à época, 

Gerente da Educação Especial, esse foi um diferencial para o desenvolvimento 

das atividades. 

 Neste período, o trabalho de identificação revelou um quantitativo de 138 

alunos com altas habilidades e o atendimento, inicialmente, foi com os alunos 

do Ensino Fundamental I. 

 A princípio, o atendimento a esses alunos era realizado em uma Sala de 

Recursos na Escola Municipal Pereira da Rocha, localizada no Morro da Cruz, 

primeira sede da UFF em Angra dos Reis, e a professora selecionada para o 

atendimento realizou este trabalho por dois anos. As oficinas aconteciam no 

contraturno da escola regular, em dias específicos, atendendo as áreas de 

Texto, Matemática e Ciências. 

O trabalho de enriquecimento pedagógico em salas de recursos com os 

alunos que apresentam superdotação está previsto na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394/96), bem como na Resolução 

CNE/CEB nº 2/2001. Estas salas devem oferecer condições para aprofundar e 

enriquecer conhecimentos e proporcionar aos alunos desafios suplementares. 

Elas devem ser organizadas por um profissional devidamente habilitado para 

exercer tais funções, em um ambiente de natureza pedagógica. A lei determina 

que somente quem tenha deficiência, transtornos globais de desenvolvimento 

ou altas habilidades seja atendido nesses ambientes, não podendo ser 

excluído absolutamente ninguém, seja por sua distinção social, cultural, étnica 

ou gênero.  

 Para o atendimento na sala de recursos, o aluno já era encaminhado, 

após sua identificação pela Dra. Delou, para uma ou mais oficinas na sua área 

de talento. Ele também poderia, ao longo do seu atendimento, ter a 

oportunidade de mudar de área ao depender de sua motivação. O foco do 

atendimento não estava apenas no conteúdo, de acordo com a pedagoga 

Luciane Pires: 

  Além das áreas específicas do conhecimento, a UTD também 
trabalhava a questão de autoconhecimento e criatividade do aluno.  
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 No ano seguinte, em 2006, o projeto foi enriquecido com mais uma 

disciplina: Artes. Dessa forma, cada dia da semana era dedicado a uma 

disciplina específica e um dia era reservado para coordenação. Esse dia foi 

conquistado por direito para estudos entre a equipe sobre os fundamentos da 

área. 

 Foi em 2007, que o atendimento saiu da Sala de Recursos na escola e 

passou a fazer parte da Unidade de Trabalho Diferenciado. Segundo o Projeto 

Político Pedagógico: 

 Em 2007, o atendimento aos alunos com altas habilidades/ 
superdotação passou a fazer parte da Unidade de Trabalho 
Diferenciado (UTD), criada pelo Decreto Municipal nº 5.300 de 21 de 
maio de 2007 e reformulado pelo Decreto Municipal nº 8.256, de 28 
de fevereiro de 2012, e autorizada a funcionar pela Portaria nº 
006/CME/2007. Essa Unidade reúne o atendimento de duas áreas da 
Educação Especial: Altas Habilidades/Superdotação e alunos que 
apresentam Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD). (PPP, 
2012, p.8)  

  

 No ano de 2008, a equipe percebeu a necessidade de aprofundar os 

conhecimentos sobre as áreas de atendimento oferecidas e de ampliar essa 

suplementação pedagógica com professores específicos das áreas oferecidas. 

Para tanto, foi alterado o público-alvo e novas identificações e matrículas foram 

feitas a partir desse ano para alunos do Ensino Fundamental II, mas o 

atendimento continuou para os alunos que já estavam matriculados até que 

estes concluíssem o 9° Ano ou perdessem o interesse em frequentar o projeto. 

 Ainda em 2008, a Gerência de Educação Especial contratou a 

Assessoria Cultural e Educacional no Resgate de Talentos Acadêmicos 

(ACERTA) para colaborar no desenvolvimento do trabalho específico em cada 

área do conhecimento. A ACERTA, conforme sua página disponível na internet 

é uma empresa de assessoria educacional e cultural voltada para o trabalho 

com crianças e jovens, suas famílias, instituições educacionais e sociais, e 

profissionais de educação e saúde com o objetivo de disseminar 

conhecimentos e proporcionar oportunidades de enriquecimento educacional e 

cultural com vistas ao desenvolvimento de crianças e jovens em geral e 

superdotados em especial.  

 Durante o ano de 2010, a Dra. Cristina Delou voltou a prestar assessoria 

ao grupo de altas habilidades/ superdotação da UTD, objetivando a avaliação 
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do trabalho já realizado e a organização de estratégias para a consolidação da 

proposta pedagógica.  

 

Ela ofereceu suporte, estímulo à equipe enquanto pesquisador, 
estímulo ao registro do trabalho da UTD e participação ativa em 
Congressos, não apenas como espectador, mas também como 

produtor e apresentador da nossa prática. 
Luciane Pires 

 
 
 

O funcionamento da Unidade de Trabalho Diferenciado 

 

O Atendimento Educacional Especializado é garantido através de 

decreto que tem efeito de lei para todos os casos (Decreto 7.611/11), e prevê 

que alunos com altas habilidades devem ser atendidos em suas próprias 

escolas em salas de recursos, além do período escolar regular. Já as políticas 

públicas nacionais preveem um atendimento gerenciado por um núcleo 

Estadual financiado com verba federal, que tem autonomia para trabalhar e 

atender os alunos com altas habilidades/ superdotação de seu Estado, o 

Núcleo de Atividades de Altas Habilidades e Superdotação (NAAHS). 

 Existem também ONG em todo o país que fazem atendimento a esses 

alunos. 

 Durante o período da pesquisa constatamos que o único município que 

financia o atendimento a esse público da Educação Especial, é o de Angra dos 

Reis, desde que o aluno esteja matriculado na rede de ensino municipal.  

A UTD é uma unidade escolar especializada na complementação 

pedagógica para alunos com Transtorno Global do Desenvolvimento e 

suplementação pedagógica para alunos com altas habilidades/superdotação.  

A equipe da UTD é composta por um coordenador, uma pedagoga, uma 

psicóloga, um professor de Artes, um professor de Português, um professor de 

Ciências e um professor de Matemática. Oferece oficinas nessas quatro áreas 

do conhecimento e cada grupo é formado por, no máximo, 12 alunos que 

estudam no contraturno da escola regular.  

Para ingressar na UTD, o aluno é identificado por seus professores 

como um possível aluno superdotado ou através da visita da psicóloga da UTD 

às escolas regulares e indicado para um teste. Esta avaliação realizada na 
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escola regular, de forma geral, é o teste das Matrizes de Raven (2002) ou 

Matrizes do Pensamento. Trata-se de um teste inglês organizado em 1936, 

adaptado para o Brasil e utilizado para avaliação psicológica. Este teste tem 

como autor, John C. Raven (1902 – 1970), da Universidade de Dumfries 

(Escócia), e tem por finalidade ser um teste não verbal para avaliação da 

inteligência. Raven esclarece que existe uma capacidade de inteligência geral - 

fator G e as pessoas que têm uma pontuação elevada num determinado tipo de 

teste têm, em geral, pontuação também elevada em outros testes. Este permite 

avaliar a inteligência geral se for usado em conjunto com um teste de 

vocabulário sendo indicado para avaliação do desenvolvimento intelectual na 

escola, em diagnósticos clínicos, em estudos interculturais e antropológicos. 

O teste consiste em um conjunto de matrizes ou desenhos, nos quais 

falta uma parte que deve ser completada com uma das várias partes 

apresentadas como resposta. Os itens são apresentados em séries, cada uma 

delas organizada em ordem de dificuldade crescente. São sessenta itens, com 

cinco séries (A, B, C, D e E), cada um com doze problemas e são descritos 

como testes de observação e clareza de pensamento. Cada problema é a fonte 

de um sistema de pensamento e a ordem dos problemas proporciona um 

treinamento padrão (por isso Matrizes do Pensamento). Consiste, portanto, em 

um instrumento para se conhecer a capacidade imediata do sujeito de observar 

e pensar com clareza. Exemplo: 
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O aluno aprovado no teste das Matrizes de Raven apresenta resultado 

de inteligência acima da média, e é encaminhado para a segunda etapa, que 

consiste em avaliações específicas em um ou mais grupos de interesse: Leitura 

e Produção Textual, Artes Plásticas, Talentos Matemáticos, Reflexão e Prática 

nas Ciências. Ele é indicado a realizar provas específicas, mas também pode 

solicitar ser avaliado em alguma área para a qual não tenha sido indicado. 

O aluno aprovado nas áreas específicas é encaminhado, então, para a 

terceira etapa: entrevista individual e com os pais, realizadas pelos 

profissionais da Psicologia e da Pedagogia. 

Finalizados os testes, os alunos são incluídos nas oficinas de acordo 

com as suas habilidades. Entretanto, seu processo de avaliação tem 

continuidade durante todo o ano através da observação dos professores, que 

analisam a participação, a produção e o desenvolvimento dos alunos nas 

oficinas. 

Para o aluno de Artes Plásticas, o processo é um pouco diferente, pois 

seu talento não pode ser identificado através do teste de raciocínio lógico. O 

próprio professor de Artes da UTD vai até as escolas onde a psicóloga está 

efetuando o teste de Raven e convida os alunos que sabem/gostam de 

desenhar para que, em uma sala separada, possam desenhar livremente. 

Segundo o professor, sua avaliação baseia-se na capacidade de representação 

gráfica e na criatividade do aluno. Sendo este aprovado, continua o mesmo 

processo de avaliação dos outros alunos a partir desse ponto. 

De acordo com o PPP da escola, as principais finalidades do 

atendimento educacional especializado para alunos com altas habilidades/ 

superdotação são:  

 

- Mediar o aprimoramento dos talentos e habilidades  
dos alunos;  
- Estimular o respeito por todos;  
- Incitar o desenvolvimento global de cada aluno para  
que possa contribuir com a sociedade e para que  
adquira maior qualidade de vida;  
- Fortalecer o autoconceito positivo;  
- Ampliar conhecimentos;  
- Possibilitar produção criativa;  
- Acompanhar o trabalho pedagógico realizado com  
os alunos na rede municipal de ensino, oferecendo  
orientações quanto ao enriquecimento curricular;  
- Trazer a participação da família. (PPP, p.11) 
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No início do ano, a UTD realiza um encontro com os alunos de todos os 

grupos de interesse para que eles possam escolher um eixo temático para o 

ano. Os alunos se dividem em grupos para que escolham e apresentem um 

pequeno projeto como referência. Ao final, os grupos votam entre si 

escolhendo qual projeto será trabalhado durante o ano. No ano de 2013, 

quando realizamos nosso estágio, o tema escolhido foi “Avanços Científicos e 

Tecnológicos”. 

Ao final do ano outro encontro é realizado, com os objetivos de promover 

a interação dos alunos de todas as oficinas, a troca de experiências e o 

conhecimento mais aprofundado sobre questões que envolvem a condição de 

ser superdotado. Acredita-se que quanto mais o aluno se conhece 

(principalmente no que se refere à sua condição de superdotado) e tem 

condições de refletir melhor sobre essa condição, ouvindo e se fazendo ouvir, 

pode atuar de forma mais consciente nas suas relações.  

A equipe de profissionais da UTD, composta por Professores, 

Coordenador, Pedagoga e Psicóloga, realiza um trabalho de coordenação em 

uma tarde por semana, objetivando atender às possibilidades de 

aprofundamento de estudos, organização coletiva da proposta pedagógica, 

organização de atividades de cada área de conhecimento e de avaliação 

periódica sobre o desenvolvimento da proposta curricular, bem como a 

avaliação contínua sobre os critérios e participação dos alunos nas oficinas.  

O currículo de cada área é sempre discutido por toda a equipe e a 

intenção é proporcionar aos alunos que frequentam as oficinas, uma forma 

mais aprofundada de conhecer, explorar e construir saberes.  

 

A oficina de Artes Plásticas tem como objetivos específicos: 

 

 desenvolver um pensamento visual em suas mais diversas 
manifestações, através das experiências de ensino-aprendizagem; 
estimular a formação de processos criativos e poético-visuais; fazer 
refletir crítica e esteticamente; criar um referencial de base para 
escolhas e aprofundamentos futuros nas áreas bi e tridimensional, 
bem como em história da arte em diversos períodos.  

Para atingir os objetivos específicos da oficina, as atividades 
têm como ponto de partida o interesse do aluno, seja em trabalhos 
individuais ou coletivos para fomentar o desenvolvimento do aluno/ 
artista/ pesquisador através de técnicas avançadas de desenho, 
pintura, escultura e suas variações. Além disso, realizam-se 
exposições periódicas dos trabalhos realizados, visitas a museus e 
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galerias, concursos de desenhos e preparação para o mercado das 
artes. (PPP, 2012, p.14). 

 

A oficina de Leitura e Produção Textual tem como objetivos específicos: 

 

propiciar a descoberta do conhecimento, a criatividade e a 
expressividade da criança e dos adolescente. Esta prática de ensino-
aprendizagem diferenciada leva em consideração o Construtivismo, a 
partir dos fundamentos dos Parâmetros Curriculares Nacionais, 
baseados nas teorias de Piaget, Vigotsky, Emília Ferreiro e outros. 
Essas concepções teóricas apontam para um trabalho de linguagem 
que têm como objetivo o letramento. Ou seja, capacitar o aluno para 
a leitura e a escrita em todos os aspectos. A leitura é, em última 
análise, parte integrante da vida dos indivíduos, pois, se por um lado 
o seu domínio favorece o desenvolvimento do conhecimento de 
mundo, por outro é condição básica para o exercício da cidadania.  

Além das atividades comuns, o aluno com altas habilidades 
deve ter no seu currículo atividades que promovam a criatividade, 
estudos mais profundos e elaborados de modo que ele produza 
conhecimentos elevados com iniciativa própria ou orientados por 
professores, para que cheguem à idade adulta capazes de 
desempenhar o papel na sociedade, escolhido por eles, com 
autonomia cognitiva e moral. (PPP, 2012, p.14). 

 

A oficina de Reflexão e Prática nas Ciências tem como objetivos 

específicos: 

desenvolver competências que permitam aos alunos 
compreenderem o mundo e atuarem como indivíduo e como cidadão 
consciente, aproveitando conhecimentos de natureza científica e 
tecnológica. Para tanto, o currículo de Ciências precisa dar prioridade 
a questões relevantes para a compreensão da realidade, do ponto de 
vista científico. Segundo Aleixandre & Gutiérrez (1990), tal currículo 
deve (I) desenvolver a compreensão das tecnologias básicas, de 
acordo com as problemáticas do entorno; (II) promover o 
desenvolvimento de atitudes críticas frente às aplicações 
tecnológicas; (III) favorecer uma reflexão sobre os critérios seguidos 
para a tomada de decisões dentro do “corpo científico” e (VI) permitir 
tomar os objetos tecnológicos próximos aos estudantes como 
autêntico material experimental, desfazendo a idéia de que a ciência 
só existe e se manifesta em laboratório. (PPP, 2012, p.16) 

 

A oficina de Talentos Matemáticos tem como objetivos específicos: 

 

permitir ao aluno estabelecer conexões entre os diferentes 
temas matemáticos e também entre estes e as demais áreas do 
conhecimento, possibilitando a formação de cidadãos que interpretem 
adequadamente a informação e a utilize respeitando princípios éticos 
universais que contribuam para a formação de um indivíduo 
autônomo capaz de pensar, raciocinar e resolver problemas.  

A Taxonomia de Bloom é um desses instrumentos cuja 
finalidade é auxiliar a identificação e a declaração dos objetivos 
ligados ao desenvolvimento cognitivo que, no contexto deste artigo, 
engloba a aquisição do conhecimento, competência e atitudes, 
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visando facilitar o planejamento do processo de ensino e 
aprendizagem. Esses níveis são divididos em conhecimento, 
compreensão, aplicação, análise, síntese e avaliação. Com nossos 
alunos o trabalho concentra-se nos três últimos níveis. Os três 
primeiros níveis são exaustivamente trabalhados na sala de aula do 
ensino regular, o que leva muitos alunos de altas habilidades/ 
superdotação ao desinteresse pelo ambiente escolar tradicional, 
tornando-se, algumas vezes, “problemáticos”. De acordo com Gama 
(2006), as crianças talentosas precisam ser estimuladas e desafiadas 
para atividades que envolvam os níveis de análise, de síntese e de 
avaliação. Diante disso, são propostas atividades que envolvam não 
apenas a resposta aos desafios matemáticos como também o 
estímulo à autoria de novos desafios pelos alunos. (PPP, 2012, p. 17-
18). 

 

No ano de 2013, com o aumento da equipe, foi possível implementar na 

rede de ensino a função do Agente Interno, que tem por objetivo o auxílio à 

UTD na escola regular. Esses Agentes são funcionários da escola regular – 

Professores, Inspetores e, em sua maioria, Pedagogos – que trabalham como 

voluntários em uma parceria entre a UTD e a escola. Eles participam de uma 

formação realizada pela UTD sobre quem é o aluno com altas habilidades para, 

a partir desse ponto, despertar o “olhar” e indicar novos alunos. Além desta 

função, é solicitado que o Agente Interno acompanhe os alunos que 

frequentam o atendimento especializado para alunos superdotados na UTD 

durante a escola regular, observando seu comportamento social, o rendimento 

e o contexto de sua aprendizagem, bem como qualquer outro encaminhamento 

necessário. O Agente Interno preenche uma ficha com essas informações nos 

conselhos de classe, quatro vezes por ano, com as orientações do conselho e 

dos docentes. O boletim dos alunos não é encaminhado à UTD e nem é 

acompanhado por ela. 

 Em aula, os professores controlam a frequência, porém não existe 

avaliação formal com notas. É feita uma avaliação individual no fim do ano 

onde o objetivo é verificar a frequência, o envolvimento com a tarefa e a 

criatividade do estudante. 

 

Hoje, catorze unidades escolares da rede municipal possuem alunos 
identificados que frequentam a Unidade de Trabalho Diferenciado. 
São elas: E. M. Alexina Lowndes; E. M. Amélia Araújo Lage; E. M. 
Cacique Cunhambebe; E. M. Coronel João Pedro de Almeida; E. M. 
Cleusa Jordão; E. M. Raul Pompéia; E. M. Tania Rita de Oliveira 
Teixeira; E. M. Teresa Pinheiro; E. M. de Educação de Surdos; E. M. 
Nova Perequê; E. M. Mauro Sérgio da Cunha; E. E. Roberto 
Montenegro; E. E. Nazira Salomão; E. E. Honório Lima (PPP, p. 12). 
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 Em 2013, por solicitação de entrega do imóvel pelo proprietário, a UTD 

se viu obrigada a dividir-se, pois não foi encontrado um novo imóvel adequado 

às suas necessidades e às suas possibilidades financeiras. A mudança de 

endereço da unidade para um bairro menos central levou à desistência por 

parte de alguns alunos (em torno de 10%), pela dificuldade em conciliar o 

horário das duas escolas que frequentavam. 

 Hoje em dia, o segmento dos alunos superdotados localiza-se junto à 

Escola Municipal Professor José Américo Lomeu Bastos, desenvolvendo um 

trabalho independente desta escola. Ele ocupa três salas nesta escola, uma 

sala como Secretaria e Coordenação e duas salas para aula. Atualmente tem 

75 alunos entre 11 e 15 anos matriculados e, no ano de 2014, a disciplina 

Língua Inglesa foi incluída no currículo da escola. 

 O segmento dos alunos que apresentam Transtorno Global do 

Desenvolvimento localiza-se agora em outra casa e continua no mesmo bairro, 

e apesar dos dois segmentos estarem em endereços separados, continuam 

fazendo parte da mesma Unidade de Trabalho para fins legislativos. 

 

 

Uma experiência 

 

 Ao longo dos períodos de estágio durante o curso de Pedagogia, foi 

possível acompanhar alguns eventos da UTD, participar de atividades de 

enriquecimento curricular e observar algumas aulas dos grupos de interesses 

variados. 

Os grupos de interesse proporcionam aos alunos oportunidade para usar 

e estimular sua criatividade. Nas atividades desenvolvidas eles não são meros 

espectadores no processo de ensino aprendizagem, mas sim 

problematizadores e criadores de seus próprios produtos. Uma vez que os 

alunos estão livres para questionar, explorar o ambiente de acordo com sua 

curiosidade e interesse, sua participação no projeto se torna mais 

enriquecedora, tanto para eles como para a equipe executora das atividades. 

 Na Oficina de Talentos Matemáticos, o professor relata que, 

inicialmente, supre as necessidades de conhecimentos básicos dos alunos 

para então propor atividades mais complexas. Ele conta que, apesar do 
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raciocínio lógico e da aprendizagem com facilidade que os alunos apresentam, 

é preciso ajustar algumas deficiências trazidas ao longo dos anos da escola 

regular. Conjuntamente ele tem como foco a OBMEP, Olimpíada Brasileira de 

Matemática das Escolas Públicas, como estímulo aos alunos e ao longo 

desses anos na UTD seus alunos colecionam algumas medalhas. 

 Observamos também algumas aulas da Oficina de Reflexão e Práticas 

nas Ciências na qual o professor estava construindo com seus alunos o tema 

de cada grupo para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Destes 

grupos, um foi selecionado para participar entre os melhores do Estado, 

representando o município de Angra dos Reis na cidade do Rio de Janeiro 

durante a Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação do estado do Rio de 

Janeiro. 

 Durante o período de estágio, tivemos a oportunidade de participar da 

aplicação do teste de inteligência Raven, para indicação de novos alunos, na 

Escola Municipal Professora Cleusa Fortes de Pinho Jordão. É um trabalho 

realizado em parceria pelo fato das duas escolas serem da mesma prefeitura, e 

assim a psicóloga tem mais facilidade em agendar e fazer a visita. O teste é 

realizado ao final de alguma aula, sem tempo estimulado para que eles fiquem 

bem à vontade em executá-lo. Observamos que alguns alunos têm uma grande 

dificuldade em compreendê-lo e realizá-lo enquanto outros brincam, uns 

acreditam que aquilo é uma tolice e outros fazem com seriedade. Caso algum 

aluno tenha faltado à aula naquele dia, a psicóloga ao retornar à escola para 

continuar o processo com outras turmas, convida esses alunos para realizarem 

o teste também, assim nenhum aluno fica excluído do processo. Ela corrige os 

testes na UTD e, através de uma carta enviada à escola, convida os alunos 

identificados para continuar o processo na própria UTD.  

 Ao longo do período do estágio, pudemos observar o comprometimento 

de toda a equipe e que o trabalho realizado por eles vai além da proposta de 

ação. A dimensão do desenvolvimento pessoal de cada um é fundamental e 

acontece em todos os níveis (pessoal e profissional). O trabalho desta equipe 

expressa o resultado de uma postura respeitosa e que acredita que quanto 

mais se aceita a existência de pessoas mais capazes e se oferece 

oportunidades de aperfeiçoamento dos talentos, mais condições de 

desenvolvimento social surgem. 
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  A equipe tem como objetivo expandir seu atendimento para o Ensino 

Fundamental I, tendo em vista que quanto mais cedo é identificado o talento, 

maiores serão as possibilidades de desenvolvimento. 
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DADOS EMPÍRICOS 

 

 Apresentação das famílias 

 

Carlos e Francisco nasceram em famílias com realidades sócio 

econômicas bastante diversas. Enquanto os pais de Carlos não completaram o 

ensino médio, a mãe de Francisco é professora e estudante universitária e o 

pai tem formação técnica. O pai de Francisco é funcionário de uma grande 

empresa e o pai de Carlos é caldeireiro, cursou até o 5º ano e vive em outra 

cidade. Carlos mora com o padrasto que conclui até o 6º ano e trabalha em um 

estaleiro. A mãe de Carlos foi vendedora, atualmente é dona de casa e está 

cursando o 8º ano. A renda da família de Francisco lhes permite oferecer 

cursos extracurriculares, viagens, visitas a museus, teatro, cinema. Por ter 

família no Rio de Janeiro, Francisco tem hábito de visitar a cidade e aproveita 

as ofertas culturais. Carlos tem menos oportunidades de sair do seu entorno. 

Carlos tem um irmão mais velho, por parte de pai, que é formado em 

engenharia e um irmão mais novo ao passo que Francisco tem dois irmãos 

mais velhos, por parte de pai, com formação técnica. 

  

 

As trajetórias de Carlos e Francisco como alunos superdotados 

 

1- Aluno Carlos, Proveniente de Escola Pública 

 

 A partir da entrevista com a mãe de Carlos, soubemos que, desde 

criança ele gosta de desmontar carrinhos, controles remotos, ventiladores. Sua 

mãe relata que toda vez que ele “sumia”, era certo encontrá-lo em seu quarto 

com seus ‘desmontes e remontes’. 

 Carlos começou a estudar em uma escola particular no bairro de 

periferia onde morava, e sua mãe relata que ele nunca deu trabalho para a 

escola com relação ao comportamento assim como no aspecto cognitivo.  

 Foi no Ensino Fundamental II que ele precisou transferir-se para uma 

escola municipal, pois a escola onde estudava fechou e sua família não podia 

pagar a mensalidade de outra escola particular. Carlos foi então matriculado na 

Escola Municipal Tereza Pinheiro, no 6º Ano, aos 11 anos. 
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 A partir dessa mudança, os problemas começaram. Ele não prestava 

atenção nas aulas, não fazia os deveres e nem copiava a matéria que o 

professor escrevia no quadro. Como já conhecia aquelas matérias, vistas na 

escola anterior, também falava muito em sala de aula e atrapalhava os colegas 

em suas cópias e deveres. Porém, ao fazer os testes e provas alcançava a 

média necessária, ficando longe de ser reprovado. Segundo sua mãe: 

 

A professora falou que, pelo acompanhamento dele, porque ele não 

queria acompanhar a turma, ele não queria fazer as tarefas, ela falou: 

o que é que eu faço? Eu falei: vai ter que reprovar, então. Vou falar o 

quê? 

  

 Ainda assim, a opção da escola foi por reprová-lo, mesmo com a média 

alcançada. 

 No ano seguinte, como aluno reprovado do 6º Ano, sua mãe conversou 

com ele orientando-o com relação à cópia e à conversa em sala, para que ele 

mostrasse ao professor que sua aula estava tendo rendimento. Aproveitou para 

questioná-lo: como pretendia passar de ano, se não fizesse isso? 

 A mãe conta que Carlos não estuda para as provas, e uma vez ela o 

obrigou a estudar. Para convencê-la, ele dizia que já sabia a matéria e o fato 

de estudar confundia sua cabeça. Ainda assim tirou B nessa prova específica 

para a qual foi obrigado a estudar, e reclamou com a mãe: “'Tá vendo? Eu 

poderia ter tirado um A, mas a senhora me fez estudar!”. 

 Foi durante o ano em que cursava pela segunda vez o 6º Ano que a 

equipe da UTD esteve em sua escola aplicando o Teste de Raven, e Carlos foi 

identificado como um aluno com altas habilidades. 

 Inicialmente a mãe relata que foi uma surpresa descobrir o era “aquilo” 

nele e compreender o que significa ser um aluno superdotado, pois apesar dele 

não ter dado trabalho nos anos escolares iniciais, ela sempre percebeu algo 

diferente em seu filho ao compará-lo com outras crianças. 

 Talvez sua preocupação viesse ainda do momento do parto, onde Carlos 

teve falta de oxigenação no cérebro e precisou ficar 26 dias internado no 

hospital. Após ter alta, ele continuou com acompanhamento fonoaudiológico e 

psicológico pelo SUS, até os 10 anos de idade. Agora não é mais necessário 
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esse acompanhamento, e quaisquer dúvidas sobre seu desenvolvimento já 

foram esclarecidas e resolvidas. 

 Carlos começou na UTD frequentando a oficina de Reflexão e Prática 

nas Ciências, e sua mãe percebeu que estas aulas completaram o que ele já 

tinha interesse em fazer. O desmontar e recriar objetos, agora com 

fundamentos e direcionamento, reforçou o gosto dele por estudar. 

 A mãe relata que, após a UTD, o comportamento de Carlos mudou em 

casa, mas mudou principalmente na escola regular. Ele está mais interessado 

e mais comprometido, não só com atividades de seu interesse, mas também 

com atividades que demandam sua responsabilidade. Anteriormente, ela 

recebia muitos bilhetes sobre o mau comportamento de seu filho; hoje, ela é 

chamada para receber parabéns pelo filho que tem! 

 

A UTD mudou a cabeça dele, os pensamentos dele. Já decidiu o que 

quer para a vida. Sei que é na parte de Ciências. 

 

 Ela diz que não entende nada do mundo de Carlos, mas não se 

arrepende de ter optado por colocá-lo na escola pública, por ele ter repetido o 

6º Ano e por ter começado na UTD. Ele não dá trabalho e é o orgulho da casa! 

Ela conta que se sentiu incentivada pelos filhos a retornar os estudos e 

pretende concluir até o ensino superior. 

 Por seu desenvolvimento após o início da oficina de Ciências, a mãe 

quis que seu filho estudasse inglês, mas ele optou por um curso de montagem 

de computador. Após a conclusão deste curso, Carlos sentiu necessidade de 

aprender Inglês e agora participa também da oficina de Língua Inglesa na UTD, 

pois quer estudar no exterior. Além do Inglês, a mãe diz que ele também quer 

aprender Japonês; mas, como ainda não é possível, escuta músicas japonesas 

e tenta aprender através delas.   

 A mãe relata que Carlos tem uma boa relação de amizade, mas amigos 

que frequentam sua casa são só os colegas da UTD. 

 

É muito raro você ver ele com outros amigos. Ele não tem assunto, 

diálogo com outros da idade dele. 
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 No ano de 2014, ele também iniciou a oficina de Talentos Matemáticos 

na UTD. Neste mesmo ano prestou concurso para o CEFET, mas não foi 

aprovado. 

 Carlos relata que, após ser identificado como um aluno com altas 

habilidades, sua vida mudou para melhor. Sua relação consigo e com o mundo 

à sua volta tem mais clareza agora. 

 Ele percebe que seu desenvolvimento acadêmico na escola regular 

melhorou; está mais “quietinho” e consegue prestar mais atenção nas aulas. 

Anteriormente à identificação, ele não fazia nada; diz que ficava parado em 

sala de aula. Agora presta atenção, mas não copia matéria nenhuma. Em 

algumas disciplinas, como Ciências e Português, é possível para ele até bater 

papo, mas suas notas continuam sendo boas. Ele relata que só não consegue 

ter bom rendimento na disciplina que não gosta, nesse caso, Artes. 

 No momento desta entrevista ele cursava o 9º Ano, mas só gostava de ir 

para a escola regular para encontrar os amigos, pois considerava as aulas 

chatas e repetitivas. 

 Carlos diz que sofreu muito bullying até ser identificado e, hoje, ao ser 

‘atacado’, percebe que sua forma de pensar está mudada e que reage com 

uma resposta mais confiante, ignorando o agressor. Percebe-se um pouco 

mais arrogante com aqueles que não são seus amigos e prefere manter 

distância para não brigar. Seus colegas sabem que ele é um aluno com altas 

habilidades, mas, como têm pouca compreensão do real significado do termo, 

pensam que, por si só, o fato de ser superdotado já é uma intimidação. 

 Na escola regular, ele procura não ficar respondendo a todas as 

perguntas dos professores para que seus colegas não se sintam 

menosprezados. Já formulou um código com seus professores para quando 

souber a resposta, e deixa que outro colega responda. 

 Carlos diz que se sente diferente, mas depende do grupo em que está, 

pois entre os colegas da UTD ele se sente “normal”. Não gosta quando 

perguntam sobre tudo para ele, esperando resposta: 

 

Nem tudo eu sei, tenho altas habilidades/  

superdotação em algumas coisas. 
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 Sobre suas amizades, ele destaca que seu melhor amigo é um colega 

da UTD, e que não consegue ter amizade com pessoas que não tenham 

interesses parecidos. Ele não consegue dialogar com pessoas “normaizinhas”. 

Passa boa parte de seu tempo idealizando projetos, experiências que gostaria 

de realizar. 

 Carlos tem consciência de que, após sua matrícula e participação nas 

oficinas da UTD, terá mais chances no mercado de trabalho. Já possui um 

currículo com algumas conquistas em Olimpíadas ao longo de 4 anos na UTD: 

Medalha de prata na Olimpíada de Astronomia 2014 e Medalha de Bronze na 

Olimpíada Lançamento de Foguete 2014. 

 Ele tem intenção de estudar Física, em seguida Física Nuclear, para 

trabalhar na Usina Eletronuclear em Angra dos Reis; e com isso conquistado, 

quer ter uma empresa onde possa construir seus projetos, um lugar onde 

possa inventar e criar. 

 Carlos conseguiu compreender, durante o tempo em que está na UTD, 

que ter altas habilidades significa aprender mais rápido que os outros, ter mais 

desenvolvimento em algumas áreas específicas. Sente ter mais liberdade 

agora para trabalhar em suas experiências, mesmo com pouco material. 

 Para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, desenvolveu sozinho 

um projeto para pessoas com mobilidade reduzida. Infelizmente a escola não 

tem verba para realizar o protótipo de algumas criações de seus alunos, e ele 

acredita que, por esse motivo, seu projeto, que ficou apenas no papel, não teve 

muita relevância na Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação do estado do Rio 

de Janeiro em comparação com outros que estavam expostos. Carlos também 

tem como projetos em desenvolvimento, mas ainda em fase de idealização, um 

carro elétrico, um exoesqueleto para pessoas com necessidades, um 

helicóptero, um carro que voa, entre outros.  
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2- Aluno Francisco, Proveniente de Escola Particular 

 

 A mãe de Francisco declara que vivenciou uma fase difícil quando seu 

filho, ao nascer, ficou internado por quarenta dias na UTI em busca de um 

diagnóstico para o problema de hipoglicemia que apresentava. Ela relata que, 

apesar disso, o desenvolvimento dele se deu normalmente, e todas as fases do 

crescimento infantil aconteceram de acordo com o previsto. 

 A trajetória escolar de Francisco, até ser identificado como um aluno 

com altas habilidades, segundo ela, foi complicada e, em muitos momentos, 

angustiante. Ele começou a estudar no Jardim I, estabelecendo uma 

socialização natural com seus pares e com a estrutura escolar na época. 

Quando estava finalizando a Educação Infantil e iniciando a Educação 

Fundamental I, começou a apresentar resistência em realizar as atividades 

propostas pela professora, principalmente as muito repetitivas. 

 A mãe relata que o 1º Ano foi diferente para Francisco, por ele ter 

estudado em uma turma multisseriada com sete alunos, onde dois deles eram 

do 1º Ano, três eram do Jardim III e dois do Jardim II. Além de diferente, foi 

também desafiante, pois ela não teve consciência desse fato durante este ano. 

Os dois alunos do 1º Ano utilizaram durante todo o ano letivo os livros de 

Português e de Matemática do 2º Ano. Ele acompanhou normalmente todo o 

conteúdo dado, porém seu colega teve muita dificuldade o ano todo e a 

responsabilidade desse fato foi apontada pela escola por “problemas 

emocionais” do aluno que não acompanhou.  

 Esse erro aconteceu durante o processo de alteração da legislação 

educacional acrescentando a pré-escola e modificando a nomenclatura de 

série para ano. 

 No ano seguinte, Francisco, cursando o 2º Ano, passou a estudar em 

uma turma com trinta alunos. Ele teve que usar novamente os mesmos livros 

de Português e Matemática, e foi neste momento que o erro da escola foi 

descoberto. Mesmo sendo solicitada, esta se negou a trocar os livros. E, assim, 

os problemas começaram a aparecer: ele questionava cada vez mais a 

professora sobre efetuar cópias do quadro e fazer trabalhos repetitivos. 

Consequentemente, acabava atrapalhando a aula com bagunça e conversa. 
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Eu não considerava como problemas o que a escola achava: o fato 
dele não copiar. Ele não tinha problema de aprendizagem, mas o fato 
dele não copiar o levava a conversar, a fazer bagunça e atrapalhar a 
aula. O que ele ia fazer além de conversar? Ele já tinha feito tudo no 
ano anterior! 

  

 A mãe de Francisco acrescenta que, apesar de não ser da área da 

Educação, percebia que o erro sobre o livro e o fato dele precisar repetir o 

mesmo conteúdo fez seu filho se tornar completamente desestimulado neste 

ano escolar. E esta circunstância não foi percebida por ela na época, ou por 

qualquer profissional na escola.  

 Foi neste ano, por orientação da escola, que ele começou um tratamento 

psicoterapêutico com foco em Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade. Como Francisco continuava apresentando as mesmas atitudes 

em sala de aula durante o 3º Ano, além do tratamento psicoterapêutico a 

escola sugeriu algumas outras investigações. Sua mãe relata que, durante 

esses dois anos, seu filho passou por avaliações com fonoaudióloga, 

psicopedagoga, neurologista e psiquiatra, tendo apenas este último 

diagnosticado Francisco como hiperativo; prescreveu-lhe Ritalina, 

medicamento que ela decidiu não ministrar. Os demais profissionais o 

destacaram como uma pessoa “normal”, sem necessidade de qualquer 

intervenção. 

 Sua mãe conta que desde os cinco anos de idade ele faz aula de 

música, mais especificamente piano, e durante as aulas não apresenta 

qualquer problema de concentração. 

 

Como uma criança de oito anos, que fica uma hora sentado 
estudando piano, pode ter hiperatividade ou déficit de atenção? Não 
podia concordar com o que o psiquiatra, em apenas uma avaliação 
de trinta minutos, relatou sobre meu filho! 

 

 No final do 3º Ano, aos oito anos idade, foi quando a mãe de Francisco 

mudou sua psicoterapeuta e esta solicitou uma avaliação com a Dra. Cristina 

Delou por considerar que ele apresentava características de superdotação. A 

Dra. Delou fez a avaliação em três etapas: o teste de Raven aplicado em 

conformidade com a idade de F, observação livre dele brincando e entrevista 

com ele e os pais, concluindo positivamente sua identificação. Após essa 

avaliação e as explicações dadas pelas duas profissionais sobre o tema, a mãe 
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de Francisco percebeu que ele realmente apresentava muitas das 

características apresentadas por elas. 

 Ela conta que o momento inicial foi de surpresa e muitas dúvidas sobre o 

tema, pois sempre considerou uma pessoa superdotada um gênio, como 

Mozart e Einstein, e não via nada dessa genialidade em seu filho. No entanto, 

ela relata que a avaliação da Dra. Delou foi um marco, um momento 

transformador na vida de sua família, deixando tudo mais claro e encaminhado. 

 Para compreender melhor as opções de atendimento para ele, durante 

as férias escolares procurou mais uma orientação na cidade do Rio de Janeiro, 

chegando até a ACERTA, Assessoria Cultural e Educacional no Resgate a 

Talentos Acadêmicos. Francisco fez uma nova avaliação com o mesmo 

resultado da indicação anterior; porém, mesmo sendo a ACERTA uma 

empresa com objetivo de suplementação pedagógica, não pôde oferece-lo 

oficinas especializadas ou acompanhamento escolar pela distância entre as 

cidades. 

 A partir dessas duas avaliações e orientações, mesmo sem um 

acompanhamento no Rio de Janeiro, a mãe de Francisco menciona que seguiu 

os direcionamentos recebidos. Ele continuou na psicoterapia, a escola recebeu 

o laudo das duas instituições que o avaliaram e também o apoio da psicóloga 

que o acompanhava para colaborar com a professora do 4º Ano. Além dessas 

ações, a indicação era para que ele continuasse com os cursos 

extracurriculares nas áreas em que tivesse interesse, nesse caso, piano e 

Inglês. 

 A mãe nos conta que o 4º Ano foi mais estável para Francisco, mais 

tranquilo e produtivo na escola, principalmente pela afinidade e dedicação da 

professora, fazendo com que ele se envolvesse mais com as tarefas. Porém, 

ele ainda se recusava a efetuar todas as cópias requisitadas em sala de aula e, 

ao final do ano, mais uma vez, a escola solicitou que ele passasse por outra 

avaliação neurológica. Dessa forma, por entender que a escola ignorou as 

avaliações de duas Dras. em Educação, a mãe de Francisco decidiu mudá-lo 

de instituição escolar. 

 Ao começar o 5º Ano em uma nova escola, sua mãe apresentou as 

avaliações e as orientações de atendimento em altas habilidades/ 
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superdotação para seu filho. Ela menciona que, apesar da aula transcorrer com 

mais prazer, para ele a cópia continuava e continua sendo um problema. 

 

Depois da identificação e de estudar sobre altas habilidades/ 
superdotação, passei a não me incomodar mais com o fato dele não 
querer copiar, de não precisar fazer o dever de casa para “fixar” a 
matéria dada. 

 

 Francisco permaneceu nessa escola por quatro anos e, ao longo desse 

tempo, após ter estudado sobre o tema, sua mãe percebeu que levar ao 

conhecimento da escola que seu filho tinha altas habilidades não gerou 

nenhuma diferença curricular especificamente para ele, ou na forma como a 

escola trabalhou o currículo. Nenhuma das duas escolas dedicou atendimento 

escolar diferenciado em função das características de um aluno com altas 

habilidades.  

 Nesse tempo, a mãe de Francisco procurou a Secretaria de Educação 

de Angra dos Reis para tentar matriculá-lo na UTD, mas recebeu uma resposta 

negativa por este ser para atendimento apenas aos alunos de escola pública. 

Restava manter as orientações das profissionais para que ele seguisse mais 

estimulado em seus estudos. 

 Hoje em dia, cursando o 9ºAno, além da escola, Francisco continua as 

aulas de piano, Inglês e adicionou canto e robótica. Sua mãe menciona que ele 

tem muita vontade de aprender violoncelo e Francês, mas em Angra dos Reis 

não são oferecidos esses cursos. Ela considera as atividades extracurriculares 

necessárias, pois elas estimulam o desenvolvimento de suas habilidades e 

potencialidades. 

 A mãe nos conta que amizade, para Francisco, não é uma coisa tão 

simples, apesar de ele ser uma pessoa muito comunicativa. Ela percebia uma 

dificuldade de relacionamento dele com os colegas da mesma idade que não 

compartilhavam dos mesmos interesses, e por isso acabava tendo um melhor 

relacionamento com os alunos mais velhos da escola. 

 

 Era só procurar no horário do recreio que ele estava lá, de papo 
com os alunos mais velhos. 
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 Ela relata que, após a identificação, começou a compreender muitos 

fatos da vida de seu filho, e acredita que desenvolveu mais clareza e paciência 

para entender características da personalidade dele. Como exemplo, ela 

descreve a precocidade de Francisco no desenvolvimento da fala e no 

vocabulário usado, uma curiosidade intelectual com perguntas em nível mais 

avançado do que seus pares, e também uma aprendizagem rápida com um 

mínimo de orientação. 

 Francisco relata que não tem lembrança da época de sua identificação 

como um aluno com altas habilidades, quando estava com oito anos de idade. 

Assim como também não se recorda de qualquer mudança na época ou 

comentários de seus pares sobre o fato de ele ser superdotado. Apesar de não 

ter a lembrança desse processo, ele nos conta que tem facilidade para 

reproduzir histórias, músicas, incluindo diálogos de livros e filmes. 

 Ele declara não saber definir superdotação, mas relata saber da 

existência de dois tipos: o acadêmico e o criativo-produtivo. Francisco 

exemplifica o tipo acadêmico como aquele que se destaca no raciocínio lógico 

e o tipo criativo-produtivo como aquele que se destaca na área artística, que 

tem a atitude de criar em vez de só usar o que já existe. 

 

O acadêmico é mais a parte dos estudos com relação às matérias 
exatas, quer dizer, você usa mais o raciocínio lógico, essas coisas. O 
criativo-produtivo mais para artes, todas as áreas da arte, você cria 
coisas ao invés de só usar o que já está dado aí para você. 

  

 Francisco explica que o pouco que sabe sobre o assunto aprendeu com 

sua psicóloga durante os atendimentos em consultório. E também nos conta 

que é reavaliado uma vez por ano por ela, inclusive já realizou o teste das 

Matrizes de Raven atualizado para sua faixa etária, continuando com o 

indicativo para altas habilidades.  

 Quando perguntado se gosta de ir à escola, Francisco respondeu que 

considera importante, porém as atividades extracurriculares são as que mais 

lhe dão prazer em frequentar: o atendimento psicoterapêutico, inglês, robótica, 

piano e canto. 
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 Francisco declara ter mais amizade com os colegas dos cursos 

extracurriculares do que com os da escola, principalmente por ter começado 

em uma nova escola neste ano.  

 A identificação ajudou-o a compreender com mais clareza porque 

sempre preferiu relacionar-se com colegas mais velhos, por não compartilhar 

dos mesmos interesses daqueles de sua idade.  

 Ele diz sentir-se uma pessoa mais sentimental e sensível que seus 

pares, e gosta de ser assim. Contudo, percebe que essas circunstâncias 

também podem contribuir na dificuldade de interação com colegas da mesma 

idade, sentindo-se diferente em seu contexto social.  

 

Discussão dos dados empíricos 

 

  No desenvolvimento desta pesquisa, verificamos algumas semelhanças 

entre os alunos estudados, Carlos e Francisco. Uma delas foi o fato de ambos 

terem permanecido no hospital, em incubadora neonatal, aproximadamente 

pelo mesmo período após o nascimento, ainda que por motivos distintos; mas 

esse fato levou os dois alunos a receberem tratamento especializado durante a 

primeira infância. 

 A segunda semelhança foi o período no qual foram tratados pela escola 

como alunos repetentes, sem o serem. O aluno Carlos, apesar de ter recebido 

conceito mais do que suficiente para avançar para o ano seguinte, ficou retido 

por não executar as tarefas de cópia em sala de aula. Já o aluno Francisco 

repetiu simbolicamente o 2º Ano quando, por erro da escola, foi obrigado a 

refazer todas as atividades do livro utilizado no 1º Ano. Os dois repetiram 

conteúdos e, assim, desmotivados e sem novos desafios, buscaram uma forma 

de se adaptarem àquele momento em que precisavam estar na escola: sem 

orientação adequada, acabaram optando por “conversar e bagunçar”. 

 Foi exatamente nesse período em que resistiram à cópia e se tornaram 

indisciplinados que começaram os problemas “educacionais”. A partir desses 

fatos, constatamos que a escola, pública ou particular, não está preparada para 

perceber o real motivo dos casos de indisciplina em sala de aula, tampouco 

para oferecer o que cada aluno realmente necessita.  
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 Diferenças entre Carlos e Francisco foram a idade que tinham e o ano 

escolar que cursavam no período em que foram identificados como alunos com 

altas habilidades / superdotação: 

 

Aluno Série Idade 

Carlos 6º Ano 12 anos 

Francisco 3º ano 8 anos 

 

 A diferença de idade pode ter sido o fator que fez com que cada um 

deles tivesse lembranças diferentes sobre o momento de suas identificações 

como superdotados e o trabalho desenvolvido ao longo de suas vidas a partir 

deste reconhecimento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Foi possível destacar ao longo da pesquisa da trajetória de identificação 

dos alunos Carlos e Francisco como superdotados que Carlos, por estar 

matriculado na rede pública tem direito ao atendimento em escola voltada para 

alunos com altas habilidades, e assim, tem oportunidade de relacionamento 

com seus pares, aulas específicas de acordo com seus interesses e 

habilidades e, ainda, maior compreensão do que é ser um aluno superdotado.  

 Notamos, conforme o relato da mãe, que, com seu consentimento, 

Carlos tinha liberdade para descobrir o funcionamento dos objetos que o 

cercavam. Ele tinha sua permissão para desmontar controles-remoto, 

ventiladores e o que mais sua curiosidade alcançasse, sendo esse fato um 

grande incentivador de sua personalidade tão inventiva, como percebemos em 

seu relato. Observamos também o cuidado da mãe em matriculá-lo numa 

escola particular em sua primeira infância, mesmo não sendo para ela a escola 

ideal, demonstrando o valor que esta mãe atribui à educação, uma vez que 

conhecemos as deficiências das escolas públicas brasileiras. 

 Em relação ao aluno Francisco, constatamos que, por ele ser 

matriculado em escola particular, não teve a oportunidade de estudar na 

mesma instituição pública especializada que Carlos, a UTD. Mas, por ter boa 

condição financeira, participa de diversas atividades extracurriculares que 

cumpririam o papel da escola especial, práticas que lhe trazem estímulo e 

favorecem o desenvolvimento e a expansão de suas habilidades. Contudo, 

notamos que sua interação com seus pares intelectuais ainda é insipiente, bem 

como o seu reconhecimento como um aluno com altas habilidades. 

 A partir desses dados, também foi possível entender que esses alunos 

precisam interagir com dois grupos de companheiros: os pares de mesma 

idade e os pares intelectuais. Segundo Guimarães e Ourofino (2007), nas 

classes regulares eles têm a possibilidade de desenvolver sua vida social, 

experimentar a inclusão e aprender a conviver com as desigualdades. Em 

contrapartida, durante as atividades especiais, eles têm a oportunidade de 

satisfazer suas curiosidades individuais, buscar desafios compatíveis com seus 

potenciais e conviver com iguais. 

 No plano normativo, o que é determinado pelo discurso oficial? 
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 A seguir apresentamos três documentos que direcionam o trabalho das 

altas habilidades no Brasil: 

 De acordo com o Artigo 58 da Lei nº 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação (LDB): 

 

Art. 58. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, 
a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na 
rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.  
(Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013) 
§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na 
escola regular, para atender às peculiaridades da clientela de 
educação especial. 
§ 2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou 
serviços especializados, sempre que, em função das condições 
específicas dos alunos, não for possível a sua integração nas classes 
comuns de ensino regular. 
 

 E, ainda, de acordo com Ministério da Educação do Brasil, em 

“Adaptações Curriculares em Ação: desenvolvendo competências para o 

atendimento às necessidades educacionais de alunos com altas habilidades / 

superdotação” (Brasil, 2002), o atendimento a estes alunos nas escolas 

regulares deve ser como o de todos os demais, a fim de facilitar sua inclusão 

social. Porém, eles também podem e devem ser atendidos em suas 

necessidades especiais em classe regular comum, em salas de recursos e por 

meio do ensino com professor itinerante. 

 No Plano Nacional de Educação, recentemente aprovado e com 

validade até 2023, destacamos ainda a seguinte meta: 

 

Meta 4: universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 
(dezessete) anos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à 
educação básica e ao atendimento educacional especializado, 
preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de 
sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, 
classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou 
conveniados. (BRASIL, 2014, p.24). 

  

  

 Entendemos que, segundo esses documentos oficiais, os dois alunos 

deveriam ter seus direitos atendidos e receberem atendimento especializado 

em suas escolas regulares públicas ou particulares, ou em serviços 

especializados, estes também públicos ou particulares. Entretanto, esta não é a 

prática adotada pelas escolas particulares onde Francisco estudou, além de lhe 
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ter sido negado o atendimento pela rede pública especializada, conforme vimos 

no relato de sua mãe.  

 De acordo com os dados apresentados e à luz das regulamentações 

sobre a inclusão dos superdotados, podemos concluir que, no Município de 

Angra dos Reis, os alunos provenientes da rede pública são atendidos em seus 

direitos, diferentemente dos provenientes da rede privada, já que o 

atendimento especializado oferecido na cidade é exclusivo aos estudantes da 

rede pública, enquanto na rede privada, não há atendimento especializado 

qualificado. Esta também deveria cumprir a legislação garantindo recursos 

pedagógicos aos alunos da educação especial. 

 Contudo, sabemos que a rede privada de ensino é extremamente 

heterogênea, e há crianças com menos recursos que também fazem parte 

dela. Nesse caso, estes alunos são duplamente prejudicados: não têm acesso 

ao atendimento especializado extraclasse na UTD e também não podem, como 

Francisco, ser estimulados através de atividades extraescolares particulares. 

Apesar de ser uma cidade pioneira quanto ao atendimento a esse segmento da 

educação especial, Angra dos Reis ainda não cumpre sua regulamentação de 

forma universal, ou seja, nem todos têm, assegurado, o direito previsto pelos 

documentos oficiais. 

 É importante destacar ainda que, a respeito desse segmento da 

educação especial, existem duas situações distintas em relação aos alunos 

com altas habilidades / superdotação: uma delas é o processo de identificação 

equivocada e a outra é a identificação sem o devido encaminhamento. 

 No processo de identificação, o aluno pode vir a passar por alguma 

qualificação equivocada que venha a desestruturar seu processo de 

desenvolvimento. Isso deve ser visto com extremo cuidado, pois uma avaliação 

incorreta é pior do que nenhuma avaliação. E esse fato pode acontecer de 

duas formas: o indivíduo sendo superdotado e receber outra avaliação, ou, ao 

contrário, receber avaliação como superdotado e não o ser.  

 De acordo com Guimarães e Ourofino (2007), a avaliação, para ser 

precisa e não estar sujeita a falhas, deve envolver vários procedimentos de 

identificação, como os mensuráveis, as sequências lógicas, os jogos, os testes 

de criatividade, a observação por um profissional habilitado, entre outros 

processos. 
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Na fase de identificação, os profissionais devem ficar atentos aos 
aspectos relacionados à criatividade, inteligência, autoconceito, 
desatenção e impulsividade dos alunos, não confundindo com 
comportamentos de irresponsabilidade ou de recusa, uma vez que 
muitas características de alunos com altas habilidades /  
superdotação podem ser erroneamente interpretadas como 
dificuldades de desenvolvimento. (GUIMARÃES; OUROFINO, 2007, 
p. 61). 

 

 A outra situação nesse processo acontece após a identificação das altas 

habilidades, e se refere ao trabalho oferecido ao aluno: apenas classificação / 

identificação não tem valor nem significado se não for contextualizada dentro 

de um projeto pedagógico ou de um direcionamento educacional.  

 Após a etapa da identificação, com o propósito de desenvolver as 

habilidades observadas no aluno, o objetivo deve ser o de proporcionar uma 

formação ampla, valorizando e respeitando suas necessidades educacionais. 

Se não houver estímulo e atendimento adequado, os alunos dificilmente 

atingirão a finalidade proposta. 

 Tanto a identificação quanto o atendimento inadequados ao superdotado 

podem colocá-lo em risco de fracasso escolar, comprometendo seu 

desenvolvimento socioemocional e causando a não realização de suas 

potencialidades.  

 Os alunos Carlos e Francisco foram identificados acertadamente, e 

recebem o atendimento possível para cada um deles neste momento. Por 

conseguinte, observamos que, após a identificação, houve mudanças no ritmo, 

na qualidade, no direcionamento da vida dos entrevistados desta pesquisa 

através de suas próprias falas, assim como de suas mães, como se um ciclo de 

entendimento, após uma fase de incompreensão, tivesse começado. O apoio 

de profissionais especializados e de suas famílias foi fundamental para esses 

alunos conseguirem ultrapassar as dificuldades apresentadas e fazer com que 

se sintam seguros e estimulados para desenvolverem seu potencial.  

 Pudemos comprovar o resultado positivo de todo o trabalho realizado 

com os dois alunos desta pesquisa e como eles sentem-se inseridos nesse 

segmento da educação especial através de suas falas:  

  
“[...] "assim, eu quero me formar em física porque eu gosto de física, 
essas coisas, mas o que quero mesmo para o meu futuro é criar uma 
indústria, uma fábrica de alguma coisa, assim, que eu possa criar, 
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inventar as coisas. Gosto muito de inventar as coisas. Eu quero muito 
isso!” (Carlos)               
      
“Como eu me sinto sendo uma pessoa com altas habilidades? Não dá 
pra explicar porque eu nunca me senti sendo uma pessoa não com 
altas habilidades (sic) e aí eu não sei a diferença. Assim, eu não sinto 
a diferença. Então para mim eu sou só uma pessoa, assim como para 
todas as pessoas, elas não sabem como é ser a outra, e pra ela, a 
vida dela é aquilo. [...] acho que eu ia entender menos de mim se eu 
não soubesse que tinha altas habilidades”. (Francisco) 

 

 Verificamos, porém, que o sistema educacional ainda é ineficiente, 

apesar de ser obrigado por lei a assegurar ao aluno com altas habilidades 

condições adequadas para que possa desenvolver suas potencialidades. A 

escola, em geral, não está estruturada para identificar esse aluno a fim de 

inseri-lo em um processo inclusivo por faltar conhecimento sobre o assunto, 

preparação dos profissionais e reorganização do currículo escolar para quebrar 

paradigmas, construir novos conceitos para que, assim, a inclusão do 

superdotado possa verdadeiramente acontecer. 

 Constatamos também que as famílias vivenciaram um grande desafio, 

uma vez que precisaram vencer barreiras do preconceito social, da falta de 

conhecimento de muitos profissionais da área da educação e da falta de 

atendimento apropriado a esse público da educação especial.  

 Toda mudança aguarda a possibilidade de transformações de valores, 

perspectivas e atitudes; para tanto, os objetivos da ação pedagógica, junto aos 

alunos superdotados, devem convergir para que eles se desenvolvam 

plenamente em seu próprio ritmo, progredindo em seus talentos, competências 

e potencialidades. 
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ANEXO 1 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Dados de Identificação do Projeto 
 
Título do Projeto: A TRAJETÓRIA DE IDENTIFICAÇÃO DE ALUNOS COM AH/SD  
 
Pesquisador Responsável: Celina de Carvalho Felisdorio Espindola 
 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: 
  
Instituto de Educação de Angra dos Reis (IEAR) - UFF 
 
Telefones para contato:  
 
Nome do voluntário: 
______________________________________________________________________ 
 
Idade: _____________ anos    R.G.: __________________________ 
 
Responsável legal (quando for o caso): 
_____________________________________________________________________ 
 
R.G. Responsável legal: ____________________________ 
 
  

O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar deste projeto de pesquisa  
(cujos dados encontram-se acima) 

 
O objetivo geral desta pesquisa é compreender como se dá a trajetória de identificação de dois 
alunos com altas habilidades: um de escola particular e outro de escola pública no município 
de Angra dos Reis. Além a trajetória, comparar essas identificações e verificar quais são as 
propostas de atendimento a esses alunos. 
As entrevistas serão gravadas em áudio, digitalmente e, depois, transcritas. O (A) Sr. (a) tem 
toda a liberdade de responder o que quiser. Caso alguma pergunta lhe parecer inconveniente, 
reserve-se o direito de não respondê-la. Durante uma entrevista de tipo etnográfica, é comum 
que o entrevistado comente sobre a sua vida pessoal. No entanto, os dados que não estão 
diretamente relacionados ao objeto de pesquisa não serão publicados. 
Informamos que, para preservar a sua identidade, seu nome será substituído por um nome 
fictício. 
O momento de entrevista não é apenas enriquecedor ao pesquisador, mas também ao 
entrevistado que, através desta experiência, tem a oportunidade de elaborar elementos de 
sua próprio biografia, o que auxilia no seu autoconhecimento. 
Sua participação é voluntária e nos colocamos a seu inteiro dispor para esclarecer eventuais 
dúvidas a respeito da pesquisa. De toda forma, mesmo depois de prestar depoimento, se for o 
seu desejo, há total liberdade para solicitar a retirada de seus dados da pesquisa. 
 
Eu, __________________________________________, declaro ter sido informado e concordo 
em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 
 



57 
 

ANEXO 2 

ENTREVISTA SEMI ESTRUTURADA 

 

Alunos: 

 

- Você sabe o que significa AH/SD? 

- Quando você pensa em VOCÊ, se identifica com suas palavras anteriores? 

- Houve diferença após a identificação? 

- E como era antes? 

- Você gosta da escola regular? E da UTD/ das atividades extras? Tem 

preferência por alguma? 

- Como é a relação com seus amigos?   Como era antes e como é agora?  

- Alguma diferença entre as escolas?  

- Como a turma te tratou depois? 

- Você se acha diferente? 

 

Pais: 

- Como foi a trajetória do seu filho até a identificação como um aluno com 

AH/SD? 

- Percebeu diferença após a identificação: 

- nele? 

- na escola regular? 

- comportamental, social, cognitiva? 

- Qual professor você acha importante entrevistar? ( na escola regular) 

- Qual sua profissão? E de seu companheiro? 

- Tem outros filhos, percebe alguma semelhança entre eles? 

- Você acha que isso de deve a quê? Tem algum caso parecido na família? 

- Foi uma surpresa para você? 
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ANEXO 3 

ENTREVISTA SEMI ESTRUTURADA 

 

UTD (Psicóloga e Pedagoga): 

 

- Conte um pouco de sua trajetória profissional. Como chegou à UTD? Houve 

experiências anteriores na Ed. Especial, especialmente no campo das AH/SD? 

- Quais são os objetivos em oferecer a estudantes com AH/SD estudos nesse 

formato? 

- Como você vê o processo de identificação dos alunos? Considera adequado? 

- Conhece como esse processo acontece para alunos que não são da rede 

pública? 

- Conhece como é feito o atendimento a esse estudante? 

- Quais as estratégias usadas em sua oficina? 

- Qual a diferença do trabalho desenvolvido nesta unidade para o que é 

oferecido no Brasil? 

 

Particular (Psicóloga e Pedagoga): 

 

- O que você conhece sobre a área da educação especial voltada para AH/SD? 

O que você pensa sobre o tema? 

- Conhece como se dá a identificação desses estudantes? 

- Conhece as características deles? 

- A escola oferece programas ou projetos desenvolvidos para alunos da 

educação especial? E para AH/SD?  E os provenientes da escola pública? 

- Já percebeu/ sugeriu para identificação em AH/SD algum de seus alunos? 

- Como a escola lida com alunos público-alvo da educação especial? Há 

propostas? 

- Teve em sua formação disciplinas que contemplassem a educação especial 

para alunos com AH/SD? 


