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Introdução

As discussões acerca das concepções relacionadas às pes-
soas com altas habilidades/superlotação divergem intensamen-
te, entretanto, constitui consenso a necessidade de promover 
uma educação de qualidade para todos. Nessa perspectiva, a 
Constituição Brasileira de 1988 (BRASIL, 1988), artigo 206, in-
ciso I, recomenda que o ensino deverá ser ministrado tendo 
por fundamento os princípios de igualdade de condições para o 
acesso e a permanência do aluno na escola. Logo, pressupõem 
que o ambiente escolar assuma a diversidade de seus educan-
dos: paradigma da Educação Inclusiva (CARVALHO, 1998, 2005; 
MANTOAN, 2003, 2007; SASSAKI, 2005). 

Dutra e Griboski (2006) compreendem que este paradigma 
encontra-se inserido num projeto coletivo para transformação 
do sistema educacional - princípio da educação como um direito 
de todos - por relacionar-se aos aspectos: universalização e qua-
lidade do ensino; ampliação das condições que visem à supera-
ção das desigualdades sociais; e, possibilidade dos sujeitos ques-
tionarem e modifi carem coletivamente a sociedade, mediante 
sentimento de responsabilidade, pertencimento e engajamento. 
Em suma, conduzirá ao desafi o de todos refl etirem a educação, 
considerando a riqueza da valorização das diferenças. 
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Na opinião de Sassaki (2005), a escola que se assuma 
como inclusiva deverá apresentar, como um de seus resulta-
dos, um novo conceito de avaliação da aprendizagem. Segundo 
Luckesi (2001), a prática de avaliação requer, primeiramente, 
uma disposição para acolher o aluno tal como ele se apresenta, 
partindo, em seguida, para a tomada de decisões. No caso da 
aprendizagem, deve-se considerar o aluno em sua totalidade, e 
não, particularmente, em sua relação com os conteúdos espe-
cífi cos de determinadas disciplinas. 

Para Luckesi “[...] o ato de avaliar implica em dois proces-
sos articulados e indissociáveis: diagnosticar e decidir. Não é pos-
sível uma decisão sem um diagnóstico e um diagnóstico, sem uma 
decisão, é um processo abortado” (2001, p. 129). Desse modo, a 
avaliação diagnóstica deve ser oportuno para se compreender o 
estágio de aprendizagem em que se encontra o aluno, a fi m de 
se tomar decisões adequadas, que possibilitem seu avanço nesse 
processo (LUCKESI, 2005). Quanto ao diagnóstico – mediante uso 
de instrumentos adequados – requer a coleta de dados relevantes 
acerca dessa aprendizagem (LUCKESI, 2001). No que se refere aos 
alunos com altas habilidades/superdotação, o reconhecimento 
de suas características e necessidades são imprescindíveis para o 
pleno desenvolvimento de suas capacidades.

A despeito das diversas características comuns encontra-
das nas pessoas com altas habilidades/superdotação, eviden-
ciam-se, notadamente, uma variedade de habilidades e compe-
tências, demonstradas em diferentes proporções, por meio de 
suas performances. Essa heterogeneidade é notória nas discus-
sões acerca da defi nição desse fenômeno. A identifi cação des-
ses indivíduos requer, portanto, competência e compromisso 
dos envolvidos, a fi m de evitar equívocos nesse processo (GUEN-
THER, 2000; LAGE et al., 1999; LAGE et al., 2000; OUROFINO; 
GUIMARÃES, 2006). 

Ourofi no e Guimarães (2006) destacam que o fenômeno 
das altas habilidades/superdotação percebido de maneira multi-

dimensional, abrange aspectos concernentes ao desenvolvimen-
to humano, incluindo além dos aspectos cognitivos, afetivos, 
neuropsicomotores e de personalidade, os infl uenciados pelo 
contexto histórico e cultural no qual o individuo está inserido. 

De acordo como o documento Subsídios para Organização 
e Funcionamento de Serviços de Educação Especial – Área de Al-
tas Habilidades (BRASIL, 1995), seriam considerados educandos 
com altas habilidades/superdotados os que: 

[...] apresentarem notável desempenho e elevada 
potencialidade em qualquer dos seguintes aspec-
tos isolados ou combinados: capacidade intelectu-
al geral; aptidão acadêmica específi ca, pensamen-
to criativo ou produtivo; capacidade de liderança; 
talento especial para artes e capacidade psicomo-
tora (p. 17).

Alencar (2007) observa que, apesar dessa defi nição citar 
diferentes categorias, o foco da identifi cação do aluno com al-
tas habilidades/superlotação, ainda, privilegia o aspecto inte-
lectual/cognitivo. Em nosso país, atualmente, acrescenta-se, 
outros aspectos em sua defi nição, que complementam a delimi-
tação apresentada em 1995, demonstrando a mudança de uma 
visão acadêmica tradicional para uma perspectiva plural:

Alunos com altas habilidades/superdotação de-
monstram potencial elevado em qualquer uma 
das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: in-
telectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade 
e artes, além de apresentar grande criatividade, 
envolvimento na aprendizagem e realização de ta-
refas em áreas de seu interesse (BRASIL, 2008a, 
p. 15)

 A identifi cação de pessoas com altas habilidades/super-
lotação, conforme a literatura especializada, tornou-se mais 
complexa nas últimas décadas, ao se deslocar da tradicional 
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defi nição de inteligência, para as concepções mais amplas que 
compreendem as altas habilidades/superdotação como um fe-
nômeno multifacetado. 

 Atualmente,na Política Nacional de Educação Especial 
na Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008a), os siste-
mas de ensino são orientados a garantir dentre outros, os se-
guintes objetivos na inclusão escolar de alunos com defi ciência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/
superdotação: oferta do Atendimento Educacional Especializa-
do (AEE)1; prosseguimento de estudos e acesso aos níveis mais 
elevados de ensino; formação continuada de professores para o 
AEE; formação dos profi ssionais da educação e comunidade es-
colar e articulação intersetorial na implementação das políticas 
públicas. 

Considerações Acerca das Políticas Públicas no 
Município de Fortaleza para Educação de Alunos com 
Altas Habilidades/ Superdotação 

 Nesse contexto, situam-se as ações municipais voltadas 
para a inclusão de alunos com necessidades educacionais es-
peciais (NEEs)2 nas escolas públicas de Fortaleza. A Secretaria 
de Assistência Social e Educação (SEDAS)3 criou, em 1994, o 
“Projeto Sala de Apoio Pedagógico”; foi implantado com o obje-
tivo de atender alunos com difi culdades de aprendizagem e/ou 
defi ciência, garantindo seu acesso ao ensino regular com vistas 
à inclusão (SILVEIRA, 2000). 

O documento intitulado Plano Municipal de Educação na 
área de Educação Inclusiva (FORTALEZA, 2009), expõe dentre 
suas metas o redimensionamento no prazo de um ano das Salas 
de Apoio Pedagógico para o AEE. Tal redimensionamento, de 
fato, ocorreu e atualmente a maioria dos professores que atu-
am no AEE participam de cursos de formação em serviço. As me-
tas do Plano Municipal exigem a garantia que o Projeto Político 

Pedagógico e os Planos Anuais de Trabalho, de todas as escolas 
municipais assegurem ações que visem à efetivação da inclusão 
escolar, defi nindo recursos fi nanceiros e a formação em serviço 
de todos os segmentos da escola, no prazo de dois anos. No que 
se refere, mais especifi camente, ao AEE para alunos com altas 
habilidades/superdotação delineia “implementar, no período 
de até dois anos programas de atendimento aos alunos com al-
tas habilidades, nas áreas artística, intelectual e psicomotora” 
(FORTALEZA, 2009, p.34). Vale ressaltar que apesar dessas me-
tas estarem ofi cializadas por meio desse documento, na prática 
percebe-se que essas ações permanecem distantes da realidade 
educacional da Prefeitura Municipal de Fortaleza(PMF). 

Propostas para a Identifi cação E Encaminhamento de 
Alunos com Altas Habilidades/Superdotação oara o AEE

 A relevância desse estudo nasceu da crescente demanda 
relativa à melhoria da qualidade da atuação dos profi ssionais do 
AEE, sobretudo, no atendimento aos alunos com altas habilida-
des/superdotação. Pretendeu-se, portanto, nessa investigação, 
fornecer elementos que contribuíssem para uma refl exão acer-
ca de alternativas para a efetiva identifi cação e encaminha-
mentos desses alunos. 

Tivemos como objetivo inicial realizar a formação bási-
ca4 sobre o tema em estudo, com os professores de uma escola 
pública de Educação Infantil e Ensino Fundamental, situada na 
Secretaria Executiva Regional V (SER –V) da PMF, mediante sub-
sídios teóricos5 práticos, necessários à identifi cação de alunos 
com características de altas habilidades/superdotação para o 
encaminhamento ao AEE. 

 A fi m de analisar a efi cácia dessa proposta de formação 
realizou-se um estudo comparativo entre as concepções acerca 
dos alunos com altas habilidades/superdotação, dos participan-
tes do curso de formação, ofertado pelo Núcleo de Atividades 
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de Altas Habilidades/Superdotação do Ceará (NAAH/S-CE) e a 
nossa proposta alternativa de formação em serviço. 

Nas palavras de Guenther (2000) o professor é conside-
rado “a pessoa chave” que ajudará esses alunos no desenvol-
vimento de suas experiências educativas. Nesse sentido, nos 
adverte: o professor deverá compreender as necessidades es-
peciais desses alunos, buscando conhecê-los individualmente e 
não sendo induzido a percepção de que podem educar-se sozi-
nhos sem muita ajuda. Desse modo, o professor deve estar qua-
lifi cado para exercer o seu papel em sua plenitude: construção 
de um ensino voltado ao exercício do seu potencial criativo, 
proporcionando um ambiente mais favorável para que os talen-
tos possam emergir e se desenvolver. 

Guenther (2000) sugere que para promover um tra-
balho sistemático e consistente nesse campo de atuação da 
Educação Especial, faz-se necessário envolver diferentes 
segmentos da sociedade: professores da sala de aula regu-
lar, profi ssionais de outras áreas de atuação, famílias dos 
alunos, organizações comunitárias e sociais. Destaca que ao 
implantar um trabalho de atendimento aos educandos com 
altas habilidades/superdotação, estas parcerias se manterão 
estáveis conforme a credibilidade apresentada através das 
atividades desenvolvidas. 

Quanto a importância da parceria com o trabalho dos 
professores da escola regular, a autora refere que deve ser 
compreendido como um profi ssional integrante de uma equipe 
e não somente um assistente de um programa. 

Qualquer programa de educação alcançará maior suces-
so e trará melhores resultados para os alunos na medida em 
que for efetivamente integrado com o trabalho da escola re-
gular[...] pela inclusão efetiva do professor que trabalha dia-
riamente com a criança em sala de aula, para participar em 
todas as fases do trabalho, do planejamento à avaliação (GUEN-
THER,2000, p.57).

A literatura especializada assinala que os professores 
são os primeiros a “indicar” o aluno com altas habilidades/su-
perdotação para ser avaliado, e em seguida, encaminhados ao 
atendimento especializado (GUIMARÃES, 2007). Contudo, essa 
observação direta, necessita ser realizada de modo orientado 
e sistematizado. Nesse contexto, surge o importante papel do 
professor do AEE, cuja função seria, dentre outras, o de dispo-
nibilizar os meios de identifi cação utilizados nas instituições es-
pecializadas no atendimento a esses alunos. Vale ressaltar que 
para o professor da sala de aula regular utilizar, adequadamen-
te, os instrumentais designados a essa tarefa, faz-se necessário 
a sua qualifi cação (GUENTHER, 2000; LAGE et al., 1999; LAGE 
et al., 2000; VIANA, 2003, 2005). 

Alencar (2007, p.17) expôs o sentimento de alguns pro-
fessores, quando comunicados da presença de alunos com altas 
habilidades em sua turma: 

[...] se sentiam inseguros por desconhecer como 
conduzir o processo de ensino-aprendizagem junto 
a esses alunos, além de salientar que preferiam 
não tê-los em sala de aula, uma vez que os super-
dotados podem constituir um problema em classe.

Pérez (2004) demonstra dentre outros, que a invisibilida-
de a qual tem sido submetida esse alunado na escola regular, 
advêm da escassa oferta de serviços educacionais que permi-
tam sua identifi cação e atendimento, aliados a falta de forma-
ção adequada de professores. 

A par disso, nossa proposta considera essencial a par-
ticipação dos professores da sala de aula regular median-
te uma formação continuada em serviço, a fi m de obterem 
subsídios teóricos práticos que possibilitem a identifi cação 
dos alunos com características de altas habilidades/super-
dotação, para o posterior encaminhamento ao Atendimento 
Educacional Especializado. 
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Metodologia 

 O estudo foi constituído por dois grupos, o primeiro com-
posto por 54 alunos-professores do Curso de Aperfeiçoamento 
Modular em Altas Habilidades/Superdotação e Talentos ofertado 
pelo Núcleo de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação do 
Ceará (NAAH/S – CE), que concluíram dois, dos três, semestres 
do curso, perfazendo uma carga horária de 120 h/a. O segundo, 
por 33 professores de uma escola pública de Educação Infantil e 
Ensino Fundamental, situada na Secretaria Executiva Regional V 
(SER –V) da Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF), capacitados 

sobre o mesmo tema (APÊNDICE C)em um curso realizado de 
forma intensiva em 40 h/a (quarenta horas aula).

 
Levantamento de dados 

Os dados considerados essenciais ao estudo foram arro-
lados mediante um questionário (ANEXO A) constituído de duas 
partes: na primeira, informações relativas a caracterização 
da população sob estudo; na segunda, uma escala de opinião 
composta por trinta itens, envolvendo assertivas referentes as 
concepções de altas habilidades/ superdotação obtidas na li-
teratura especializada. Cada item foi medido através de uma 
escala de intervalos aparentemente iguais (Escala de Likert), 
com três categorias de medida. Esse instrumento foi elaborado, 
validado por Lage et. al. (1999) e, também referendado por 
Viana (2003). 

Os sujeitos da pesquisa deveriam expressar seu julga-
mento, quanto a estas afi rmações, assinalando (1) para indicar 
discordância, (2) concordância em parte e (3) concordância. 
Conforme explicita Viana (2003), tais itens são alusivos a ma-
nifestações comportamentais associadas a crianças com altas 
habilidades/ superdotação. As sentenças referem-se às capa-
cidades diversifi cadas de adaptação ao meio circundante, as 

habilidades relativas à cognição e à aprendizagem, distribuí-
dos aleatoriamente. A análise semântica do instrumento (VIA-
NA, 2003), confi rma seu conceito de natureza muldimensional, 
conforme pode ser observado na tabela 1 (ANEXO B), apresen-
tando os itens pertencentes as categorias (domínios): cognição 
(C), aprendizagem (A), motivação (M), expressões/criatividade 
(E/C) e afetividade/ interpessoal (A/I). As assertivas da escala 
foram redigidas de modo a garantir sua clareza e objetividade, 
o que permitiu sua aplicação em um curto período de tempo.

Tratamento e análise dos dados

Os dados obtidos com o questionário foram tratados e 
analisados com o apoio do software SPSS (Statistical Package 
for the Social Sciences), versão 13.0 para Windows. Conforme 
a seguir.

Construída a planilha de dados:
1.Transformou-se a escala de medidas dos itens da escala 

de opinião para os seguintes valores:

 1- discordo  0 
 2- concordo em parte 1
 3- concordo 2

2. Calculou-se o escore de cada sujeito na escala de opi-
nião somando-se os valores atribuídos a cada um dos 30 itens; o 
escore de cada sujeito podendo variar no intervalo [0 ; 60], em 
seguida os escores observados foram transformados para notas 
na escala [0 ; 10];

3. Calcularam-se os indicadores de qualidade da escala: o 
coefi ciente de precisão (α de Cronbach), o erro padrão da me-
dida, o coefi ciente de sensibilidade (γ2) e realizou-se o teste T2 
de Hotelling, a fi m de verifi car a ocorrência ou não de “efeito 
de halo” , no conjunto das respostas aos itens da escala;
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 4. Verifi cou-se a normalidade na distribuição do escore 
na amostra, realizando-se o teste de normalidade de Kolmogo-
rov-Smirnov;

5. As comparações entre as diversas médias obtidas nos 
dois grupos foram realizadas com o teste “t” de Student.

Resultados

Caracterizações dos sujeitos do estudo 
A idade dos sujeitos distribuiu-se com valores entre 19 e 

65 anos, com idade média de 40 anos e coefi ciente de variação 
21,1% indicando homogeneidade na distribuição das idades. Não 
se observou diferença signifi cativa entre as médias de idade dos 
dois grupos (F = 0,003; p = 0,997). Os sujeitos do sexo feminino 
representaram 93,1% do grupo. Destaca-se que na capacitação 
oferecido pelo NAAH/S- CE não havia sujeitos do sexo masculi-
no matriculados em nenhuma das três turmas desse curso; 

Quanto à formação acadêmica 92% possuíam nível su-
perior, sendo que maioria, 67,8% de graduados em Pedagogia. 
Destes 72,4% possuíam curso de especialização na área de edu-
cação. O tempo de atuação no magistério, em média, foi de 
12,6 anos com coefi ciente de variação 65,7%, indicando hete-
rogeneidade na distribuição desta variável. Não se observou di-
ferença signifi cativa entre as médias do tempo de atuação nos 
dois grupos (F = 2,76; p = 0,07).

Análise métrica da escala de opinião
A escala apresentou nota média 6,9, mediana 7,1, desvio 

padrão 1,26 e coefi ciente de variação 18,2% (indicando homo-
geneidade na distribuição das notas). O teste de normalidade 
de Kolmogorov-Smirnov indicou que a distribuição do escore na 
amostra não é normal. O coefi ciente de assimetria -0,67 mos-
trou uma pequena concentração dos escores acima da media. 
O teste T2 de Hotelling apresentou F= 17,68, signifi cativo para 

p< 0,01, logo não ocorreu “efeito de halo” no conjunto das 
respostas. 

Observou-se:
1 - Coefi ciente de precisão alfa de Cronbach α = 0,84;
2 - Erro padrão da medida 3,00 correspondendo a 5% da 

amplitude da escala do escore. Coefi ciente de sensibilidade γ2 
= 5,17 correspondendo à probabilidade 0,989 da medida produ-
zida pelo instrumento fornecer escore com erro menor que o 
erro padrão da medida;

 3 - Média dos itens de 0,67 a 1,77. Com 27 itens com 
média maior que 1 (ponto médio da escala de escore dos itens);

Erro padrão da medida 3,00 correspondendo a 5% da am-
plitude da escala do escore. Coefi ciente de sensibilidade 5,17 
correspondendo à probabilidade 0,989 da medida produzida 
pelo instrumento fornecer escore com erro menor que o erro 
padrão da medida. 

O coefi ciente de discriminação dos itens variou de 0,09 
a 0,66, somente 4 itens apresentaram coefi ciente de discrimi-
nação positivo menor que 0,20 (q5, q6,q13,q18,), a eliminação 
destes itens não implicaria em mudança no valor do coefi ciente 
de precisão que permaneceria igual a 0,84. 

Segundo estes indicadores métricos, a escala de opinião 
foi adequada para a mensuração desejada, apresentando na 
amostra boa precisão, erro padrão da medida baixo, alta sensi-
bilidade e itens discriminando bem os respondentes. 

Os alunos do curso de 40 horas apresentaram na escala 
de opinião média signifi cativamente superior aos do curso do 
NAAH/S - CE (t = - 3,226, signifi cativo para p< 0,01), confor-
me demonstra as tabelas de comparação entre os dois grupos 
(APÊNDICES A e B). Nas categorias medidas pelos itens da escala 
de opinião somente na relativa à criatividade não houve dife-
rença signifi cativa (t= -1,669; p = 0,10) nas categorias cognição 
motivação e interpessoal a diferença maior da média para o 
grupo de 40 horas apresentou nível de signifi cância p < 0,05 e 
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para a categoria aprendizagem a diferença a favor do grupo de 
40 horas apresentou signifi cância p < 0,01.

Discussão dos resultados

Na matriz de respostas formada pelos dados obtidos por 
meio da análise da escala observou-se que a concepção de al-
tas habilidades/ superdotação dos alunos do curso de 40 h/a 
mostrou-se mais abrangente que os alunos do curso oferecido 
pelo NAAH/S- CE. Para o senso comum altas habilidades/super-
dotação é muito associada à capacidade de aprendizagem e, na 
escala, foi exatamente a categoria que apresentou diferença 
signifi cativa entre as médias dos dois grupos com o maior nível 
de signifi cância.

Ao averiguarmos as categorias mais e as menos indicadas 
pelos cursistas constatou-se que apesar dos alunos do curso de 40 
h/a terem assinalado mais indicadores relacionados ao domínio 
da aprendizagem(A), as de motivação (M) e expressões/criativi-
dade (E/C) foram assinaladas em maior escala do que a do domí-
nio cognição (C), demonstrando uma compreensão mais abran-
gente acerca dos indivíduos com altas habilidades/superdotação.

Observou-se, ainda, que apesar dos alunos do curso de 40 
h/a terem apresentado uma média maior em relação aos alu-
nos do curso do NAAH/S - ressaltando a categoria afetividade/
interpessoal (A/I) -, essa foi a categoria menos assinalada nos 
dois grupos, apresentando resultados semelhantes aos estudos 
de Viana (2003). Assim, conforme assevera essa autora faz-
-se necessário que os cursos de formação continuada abordem 
com maior ênfase aspectos relativos às necessidades afetivas e 
interpessoais desse alunado, que apresenta dentre outras ca-
racterísticas distintas em seus relacionamentos sociais, a pre-
disposição ao tédio, indisciplina, confronto com autoridades, 
sobretudo, quando são impostas normas não justifi cadas e pre-
ferência por amizades com pessoas mais velhas. 

 Podemos concluir que a proposta de capacitação alter-
nativa do presente trabalho foi mais efetiva e contemplou os 
objetivos estabelecidos ao fornecer aos professores cursistas 
subsídios teóricos práticos que possibilitam a identifi cação dos 
alunos com indicadores de altas habilidades/superdotação.Vale 
ressaltar que os resultados obtidos pelos alunos do curso de 
40 h/a podem, ainda, estar aliados às condições em que foi 
realizada essa formação: extremamente motivados pela possi-
bilidade de receberem formação em uma área para a maioria 
desconhecida; ocorrido em seu próprio ambiente de trabalho; 
apoio e chancela de uma instituição de renome; e, ainda, o 
contato diário com o profi ssional do AEE, para elucidar dúvidas 
ou alguns aspectos que no decorrer do curso não foram explana-
dos. Assim, mesmo tendo que comparecer a escola aos sábados, 
esses profi ssionais sentiram-se privilegiados por receberem essa 
formação e sugeriram a ampliação para as demais escolas do 
município. 

Acreditamos que formações nesse formato possibilitam 
uma maior visualização dos alunos com altas habilidades/su-
perlotação, por possibilitar que o desconhecimento, e ainda, 
o predomínio de inúmeros mitos acerca das necessidades e ca-
racterísticas desses alunos sejam superados através de experi-
ências que priorizem a compreensão sobre o tema (ALENCAR, 
2007; PEREIRA, 2008; PÉREZ, 2004, 2009; VIRGOLIM, 2007; WIN-
NER, 1998). 

Notas

1 “§ 1 º Considera-se Atendimento Educacional Especializado o conjun-
to de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados 
institucionalmente, prestado de forma complementar ou suplementar 
à formação dos alunos no ensino regular” (BRASIL, 2008b).
2 Atualmente, a terminologia para se referir aos alunos público alvo da 
Educação Especial é empregada separadamente: pessoas com defi ci-
ência, pessoas com transtornos globais do desenvolvimento e as com 
altas habilidades/superdotação. 
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3 Atualmente, Secretaria de Educação do Município (SME).
4 O referido curso faz parte do projeto de dissertação de uma das au-
toras, mestranda em Educação pela Faculdade de Educação (FACED) da 
Universidade Federal do Ceará (UFC) e obteve apoio do Departamento 
de Fundamentos da Educação dessa Universidade. O quadro docen-
te que ministrou o curso foi composto por 5 professores, todos com 
formação específi ca sobre o tema. Dentre eles uma professora douto-
randa e duas professoras mestrandas do Programa de Pós-Graduação 
em Educação Brasileira da FACED da UFC, uma professora aposentada 
da FACED - UFC e uma professora do NAAH/S- CE. Vale ressaltar que 
todos os docentes atuaram de forma voluntária no projeto. No que se 
refere aos recursos materiais necessários à execução do curso, foram 
disponibilizados pela escola. 
5 O conteúdo ministrado durante o curso utilizou como referencial teó-
rico uma coletânea de artigos do conjunto de quatro volumes de livros 
didático-pedagógicos organizados pela Secretaria de Educação Espe-
cial do Ministério da Educação – SEESP, elaborados por especialistas 
da área. Esses artigos encontram-se disponíveis em meio eletrônico 
e possuem informações acerca das práticas de atendimento ao aluno 
com altas habilidades/superdotação, orientações para o professor e 
à família. Foram utilizados ainda, outros artigos selecionados pelos 
professores responsáveis pela capacitação.
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APÊNDICE A

Tabela 1: média das notas no total da escala de opinião e 
nascategorias (domínios) medidas por essa escala nos dois 

grupos

 SITUAÇÃO N MÉDIA DESVIO 
PADRÃO

Nota na escala de opinião
Escala [0 ; 10]

Alunos do curso do 
NAAH/S 54 6,725 1,3016

 Alunos do curso de 40 
horas - depois do curso 33 7,540 1,0350

cognição_nota - Nota no 
domínio cognição - Escala 
[0 ; 10]

Alunos do curso do 
NAAH/S 54 6,389 1,6416

 Alunos do curso de 40 
horas - depois do curso 33 7,091 1,5485

aprendizagem_nota - 
Nota no domínio apren-
dizagem - Escala [0 ; 10]

Alunos do curso do 
NAAH/S 54 6,892 1,8206

 Alunos do curso de 40 
horas - depois do curso 33 8,117 1,5342

motivação_nota - Nota 
no domínio motivação - 
Escala [0 ; 10]

Alunos do curso do 
NAAH/S 54 7,381 1,3524

 Alunos do curso de 40 
horas - depois do curso 33 7,965 1,2642

criatividade_nota - Nota 
no domínio criatividade - 
Escala [0 ; 10]

Alunos do curso do 
NAAH/S 54 7,454 1,8273

 Alunos do curso de 40 
horas - depois do curso 33 8,081 1,4655

interpessoal_nota - Nota 
no domínio interpessoal - 
Escala [0 ; 10]

Alunos do curso do 
NAAH/S 54 5,037 1,7371

 Alunos do curso de 40 
horas - depois do curso 33 5,939 1,9355

APÊNDICE B

Tabela 2 - comparações entre as médias dos dois grupos

Comparações entre as médias dos dois grupos

1,509 ,223 -3,053 85 ,003

-3,226 79,121 ,002

,148 ,701 -1,977 85 ,051

-2,005 70,869 ,049

1,017 ,316 -3,227 85 ,002

-3,364 76,546 ,001

,559 ,457 -2,004 85 ,048

-2,037 71,342 ,045

,841 ,362 -1,669 85 ,099

-1,760 78,763 ,082

,131 ,718 -2,251 85 ,027

-2,192 62,163 ,032
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APÊNDICE C

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO CURSO IDENTIFICAÇÃO E ATEN-
DIMENTO AOS ALUNOS COM ALTAS HABILIDADES NA ESCOLA PÚ-
BLICA REGULAR

UNIDADE I: A educação de alunos com altas habilidades/super-
dotação:
O histórico e a legislação brasileira acerca dos alunos com altas 
habilidades/superdotação; 
Terminologias e defi nições; 
Os aspectos relacionados à identidade do aluno com altas habi-
lidades/superdotação e os mitos disseminados na área.

UNIDADE II: Aspectos cognitivos, afetivos e sociais dos alunos 
com altas habilidades/superdotação:
O papel da família, escola e sociedade no desenvolvimento de 
talentos; 
A importância da teoria das inteligências múltiplas. 

UNIDADE III: Identifi cação e práticas educacionais: 
Os diferentes modelos de identifi cação (instrumentais e proce-
dimentos); 
Caracterização de programas de atendimento; 
Atividades de enriquecimento curricular em sala de aula regu-
lar e de atendimento educacional especializado na perspectiva 
inclusiva; 
O desenvolvimento da criatividade e da motivação no contexto 
escolar; 
Metodologias e estratégias de atendimento pedagógico.

ANEXO A

INSTRUMENTO: ESCALA DE OPINIÃO PARA INVESTIGAÇÃO 
DO CONCEITO DE ALTAS HABILIDADES/SUPERDOTAÇÃO 

Formação acadêmica:
Nível Médio( ) Graduação ( ) ___________Licenciatura( ) 
Bacharelado( ) 
Pós-graduação: Especialização: ( ) ____________
 Mestrado( ) _____________
Tempo de Magistério ______anos Idade:______
Atuação Profi ssional: Municipal ( ) Estadual ( ) Particular ( ) 
Outros ( ) __________ 

 
A seguir, são apresentadas afi rmações sobre a criança 

portadora de altas habilidades (superdotados). A cada afi rma-
ção, assinale 1, caso discorde, 2, caso concorde em parte e 3 
caso concorde que a afi rmação defi ne uma característica pró-
pria da criança com altas habilidades.

A criança com altas habilidades 1 2 3

1 Apresenta boa memória

2 Termina rapidamente os exercícios

3 Tem muita imaginação e criatividade

4 Tem mais interesse por atividades novas do que por atividades re-
petitivas

5 É líder em sala de aula

6 Demonstra capacidade de atenção

7 Prefere trabalhar sozinha, com pouca ajuda do professor

8 Responde corretamente, e antes dos demais, às perguntas da profes-
sora

9 Prefere fazer amizades com crianças mais velhas e adultos

10 Apresenta opiniões amadurecidas sobre os acontecimentos do dia-a-
dia

11 Realiza muitas perguntas durante a aula

12 É indisciplinada e perturba os colegas

13 Demonstra capacidade de concentração
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14 Fica entediada e inquieta quando a matéria não é de seu interesse

15 Irrita-se em esperar que todos executem a tarefa quando ela já ter-
minou

16 Tem muita curiosidade sobre fatos, acontecimentos e pessoas

17 Desenha com detalhes e criatividade

18 Demonstra persistência em atingir os objetivos a que se propõe

19 Apresenta soluções diferentes, ou fora do comum, para a resolução 
dos mais diversos problemas

20 Aprende a ler antes de entrar na escola

21 Apresenta resistência à imposição de normas, quando não justifi cadas

22 Aprende com facilidade algumas matérias e pode apresentar distúr-
bios de aprendizagem em outras

23 É capaz de falar, ler e escrever mais cedo do que outras crianças

24 Apresenta facilidade e/ou rapidez de compreensão

25 Revela habilidades signifi cativas em uma área específi ca do conhe-
cimento

26 Interessa-se por assuntos com conteúdos elevados para sua idade

27 Conhece e usa mais palavras do que os outros alunos

28 Possui necessidades educacionais especiais

29 Tem mais energia do que as outras crianças e necessita de muito ex-
ercício físico para fi car satisfeita

30 Pensa com rapidez

ANEXO B

Tabela 1 – Categorias avaliadas na escala e itens corresponden-
tes (VIANA, 2003).

CATEGORIA QUESTÕES

Cognição (C) q1 + q6 + q13 + q20 + q24

Aprendizagem (A) q2 + q7 + q10 + q22 + q23 + q28 + q30

Motivação (M) q4 + q11 + q14 + q16 + q18 + q26 + q29

Expressões/ Criatividade (E/C) q3 + q8 + q17 + q19 + q25 + q27

Afetividade/ Interpessoal (A/I) q5 + q9 + q12 + q15 + q21

O ESTÁGIO COMO FERRAMENTA NA FORMAÇÃO DO 
PROFESSOR PESQUISADOR: UM OLHAR SOBRE OS CURSOS DE 

LICENCIATURA
 

Antonia Mascênia Rodrigues Sousa
Rogeane Morais Ribeiro

Ana Claudia de Araujo Xavier
Helena Cristina Soares Menezes

  
Considerações Iniciais

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional(LDB), 
Lei no. 9.3994/96, determina em seu artigo 62 que todos os pro-
fessores, para atuarem na educação básica, devem ser gradua-
dos, portadores de licenciatura plena, gerenciados por universi-
dades ou institutos superiores de educação. Dada esta situação 
a Universidade Estadual Vale do Acaraú-UVA lançou, em janeiro 
de 1997, um programa de formação docente, para de forma 
intensa, habilitar um grande número de professores leigos.

A Universidade Estadual Vale do Acaraú gerencia diferen-
tes modalidades de licenciaturas. Dentre elas destacam-se os 
Cursos de Licenciatura Específi ca e os Cursos Parcelados ofer-
tados fora da sede da Universidade Estadual Vale do Acaraú: o 
município de Sobral. A oferta destes cursos é uma das propostas 
fundamentais para a garantia do acesso à universidade, princi-
palmente de professores leigos que atuam em disciplinas espe-
cífi cas, sem a devida habilitação.

Nestes cursos os Estágios Supervisionados são entendi-
dos como um dos princípios pedagógicos fundamentais, como 
núcleo articulador entre a formação pedagógica e a formação 
específi ca do professor-aluno no Curso.

A construção do conhecimento se dá através da prática 
da pesquisa. Ensinar e aprender só ocorrem signifi cativamente 
quando decorrem de uma postura investigativa de trabalho. E 
o período do estágio é o momento privilegiado da vivência da 
atividade docente e da prática investigativa.


