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RESUMO 
 
Esta atividade é parte da dissertação de mestrado que trata sobre educação inclusiva, cujo objetivo é 
apresentar a trajetória da pesquisa desenvolvida e a metodologia utilizada para responder a problemática 
apontada para investigação. A princípio buscou-se estudar as características dos superdotados das 
escolas estaduais pertencentes ao Cefapro de Alta Floresta, mas notou-se que estes estavam invisíveis e 
não identificados. Sendo assim, buscou-se levantar as causas desta não identificação de alunos com 
indicadores de Altas Habilidades/Superdotação e as dificuldades encontradas pelos   professores para 
identificá-los. Utilizou-se de instrumentos «Google Forms» na coleta dos dados, análise das respostas 
por meio de formulários e entrevistas. Concluiu-se que para reconhecimento desses alunos portadores 
de superdotação no ambiente escolar, é necessário que barreiras de informação e discriminação devem 
ser superadas, com um olhar atento a formação docente e busca informação.  

 
Palavras-chave: Altas Habilidades/Superdotação. Inclusão. Formação docente. 

 
 
Abstract 

 
This activity is part of the master's thesis that deals with inclusive education, whose objective is to present 
the trajectory of the research developed and the methodology used to answer the problem pointed out for 
investigation. At first, an attempt was made to study the characteristics of gifted people in state schools 
belonging to Cefapro de Alta Floresta, but it was noted that they were invisible and not identified. Thus, 
we sought to raise the causes of this non-identification of students with indicators of High 
Abilities/Giftness and the difficulties encountered by teachers to identify them. We used «Google Forms» 
instruments in data collection, analysis of responses through forms and interviews. It was concluded that, 
in order to recognize these gifted students in the school environment, it is necessary that information and 
discrimination barriers must be overcome, with a careful look at teacher training and seeking information. 
 

 
1 Parecer Consubstanciado Plataforma Brasil/CEP – Comitê de Ética em Pesquisa – N.3.677.79 
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VIDRIO ROTO: Reconocimiento de altas habilidades/sobredotación en cuidado 

educativo especializado en las escuelas estado del polo CEFAPRO, Alta Floresta (MT) 
 

Resumen 

 
Esta actividad forma parte de la tesis de maestría que trata sobre la educación inclusiva, cuyo objetivo es presentar la 
trayectoria de la investigación realizada y la metodología utilizada para dar respuesta al problema señalado para la 
investigación. En un principio, se intentó estudiar las características de las personas superdotadas en las escuelas 
públicas del Cefapro de Alta Floresta, pero se observó que eran invisibles y no identificadas. Así, se buscó plantear 
las causas de esta no identificación de los estudiantes con indicadores de Altas Habilidades / Don y las dificultades 
que encuentran los docentes para identificarlos. Utilizamos instrumentos de «Google Forms» en la recopilación de 
datos, análisis de respuestas a través de formularios y entrevistas. Se concluyó que, para reconocer a estos estudiantes 
superdotados en el ámbito escolar, es necesario superar las barreras de información y discriminación, con una mirada 
atenta a la formación docente y la búsqueda de información. 

 

Palabras clave: Altas habilidades / don. Inclusión. formación docente 

 
 
 

Introdução 
 

Ao investigar sobre temáticas relacionadas a Educação Inclusiva entramos num campo de 

ainda de muita discussão e fragilidade, devido à múltiplas interpretações e preconceitos quando se 

trata da inclusão de pessoas que apresentam necessidades especiais no ambiente escolar.  

Assim, tratar sobre a inclusão dos alunos com Altas Habilidades/Superdotação no ambiente 

escolar, inicialmente foi, em certa medida, impactante pois é esperada a inclusão para aqueles que 

apresentam necessidades especiais de Deficiências e Transtorno Global do Desenvolvimento que, 

apesar das dificuldades encontradas, estão sendo assistidos e participam do processo de 

escolarização, embora com poucos recursos e deficiência no atendimento. Porém, esse processo 

educativo não está sendo oferecido aos alunos com indicadores de Altas 

Habilidades/Superdotação, que permanecem invisíveis aos olhos da sociedade e da escola. 

Com a proposta de Educação Inclusiva, diferentes olhares se lançam em relação aos 

estudantes, público alvo da Educação Especial, principalmente aos superdotados. Mas apesar das 

garantias oferecidas a estes, observa-se muitas divergências entre as políticas públicas orientadas 

a essa parcela da população e as práticas realizadas. 
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Com o levantamento dos dados, nota-se de princípio a inexistência desse público-alvo no 

espaço a ser delimitado para a pesquisa, no que busca novos direcionamentos para a investigação, 

no intuito de compreender quais seriam as dificuldades encontradas pelos docentes na 

identificação desses estudantes, para encaminhamento para os profissionais capacitados para 

diagnosticá-los. Esta é a relevância deste trabalho, devido a urgência e importância em investigar, 

por meio de uma pesquisa de caso, direcionando novas perspectivas e indagações que 

possibilitarão novos direcionamentos para a escolarização desses alunos. 

Para auxiliar a análise dos dados por meio de um embasamento teórico que trouxessem 

para as discussões informações e conhecimentos a respeito do tema possibilitando, ao mesmo 

tempo, analisar o contexto das práticas que acontecem o Atendimento Educacional Especializado, 

foi necessário a consulta de renomados pesquisadores da área. Pela abrangência do tema, a 

pesquisa trouxe em seu referencial teórico aportes capazes de contextualizar a Educação Inclusiva 

de maneira a abordar Educação Especial nesta perspectiva, bem como os conceitos de inteligência, 

Altas Habilidades/Superdotação, além de teóricas que contribuem para diagnosticar as 

características predominantes dos superdotados. 

Ao delimitar o espaço, por fazer parte do contexto da pesquisadora, buscou-se o 

afastamento necessário a fim de ser mais fiel da realidade das práticas realizadas nas escolas. Isso 

possibilitou observar e conhecer melhor todo o processo o qual inclui/exclui os estudantes. Esses 

que, indiferente das necessidades especiais apresentadas, precisam urgentemente de todo o 

reconhecimento e atendimento que venham desenvolver suas necessidades cognitivas, psíquicas, 

sociais e intelectuais. 

Por mais que os resultados tenham sido discutidos em um determinado espaço e tempo, a 

realidade encontrada não é diferente dos contextos das demais escolas do estado e do Brasil, 

mesmo que as políticas educacionais que dão sustentação às práticas inclusivas são feitas para 

todos, independentemente de serem públicas ou privadas. 

Buscou-se, também, discutir o direito de identificação e atendimento às pessoas com 

necessidades especiais, entre elas as que apresentam Altas Habilidades/Superdotação na trajetória 

das Políticas Públicas no Brasil. Em sequência, procurou-se dialogar na expectativa de conhecer 

essas pessoas, quem são, quais suas características e, os mecanismos necessários para o 

atendimento de suas especificidades, seja nas salas de aula regular ou atendimento educacional 

especializado. 

A construção e elaboração da pesquisa foram pautadas com cuidado e ética que se espera 

de uma investigação, e para melhor compreensão dos resultados alcançados, foi importante 

esclarecer quais materiais e métodos utilizados durante o seu desenvolvimento. Por isso, foi 

submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa – N.3.677.79, considerado aprovado.  
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Nas análises dos dados constatou-se a complexidade do tema, no que se refere às 

características que lhe são atribuídas, as maneiras de identificação e ao próprio atendimento desses 

alunos. No entanto, alerta-nos a ponderar a respeito das possíveis causas de alunos com Altas 

Habilidades/Superdotação estarem matriculados nas escolas e, no entanto, não serem tão 

facilmente identificados, o que contribui para que continuem invisíveis e sem garantia de seus 

direitos. Apontando, assim, que as estimativas da exclusão não são fatores isolados, fazem parte 

da maioria dos estados brasileiros e precisam ser rebatidas por uma educação que seja realmente 

inclusiva, que as pessoas com Altas Habilidades/Superdotação precisam estar no padrão para 

serem aceitas e reconhecidas, bem como, atendidas. 

Nesse processo a história relatada por Ruth Rocha: “Quando a escola é de vidros”, que trata 

sobre o vidro no qual cada criança se sente obrigada a entrar quando entra no espaço escolar, ilustra 

a situação analisada na presente pesquisa, levando-nos a refletir sobre a necessidade mais crianças 

“Firuli” , menino que permanecia sendo quem era, sem precisar se adequar a situação imposta de 

normalidade.  

 

Objetivo Geral 

! Analisar o Reconhecimento dos Indicadores de Altas Habilidades/Superdotação nas 

Escolas               Estaduais do polo do CEFAPRO de Alta Floresta (MT). 

 
 

Objetivos Específicos 

!      Identificar as crianças com Altas Habilidades/ Superdotação nas escolas estaduais do polo 
CEFAPRO Alta Floresta e suas características;  

! Perceber as causas das dificuldades encontradas pelos professores das Salas de 

Recursos                    Multifuncionais para identificar os alunos com Altas Habilidades/Superdotação. 

! Mostrar a importância da identificação dos alunos com Altas Habilidades/Superdotação, 

para que possam promover nas escolas o reconhecimento e atendimento especializado para 

esses estudantes. 
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Metodologia 
 

A investigação teve como objetivo buscar compreender os diversos espaços que 

entrelaçam para o reconhecimento e atendimento aos estudantes com indicadores de Altas 

Habilidades/Superdotação. 

No primeiro momento recorreu-se a entrevista e coleta de dados com a formadora do 

CEFAPRO, responsável pela Educação Especial.  Neste mesmo, realizou-se o levantamento 

das informações acerca das quantidades de Salas de Recursos Multifuncional existentes no polo 

e quantidades de alunos diagnosticados.  

Em seguida, buscou-se informações e vivências no Centro de Apoio e Suporte à Inclusão 

da Educação Especial (CASIES), com sede na capital do estado, bem como houve a participação 

em um congresso sobre o tema e entrevista à equipe. Tal experiência possibilitou obter uma 

referência para analisar o contexto das práticas, sendo muito importante para conhecer os 

pesquisadores da área e as temáticas pelas quais cada um tratavam. Ainda, possibiltou conhecer 

o contexto das Salas de Recursos Multifuncionais, como aconteciam a identificação e 

atendimento, bem como, as dificuldades encontradas pelos professores para a realização do 

diagnóstico nos sete municípios pertencentes ao polo. Sendo o município de Alta Floresta, 

Apiacás, Carlinda, Nova Canaã, Nova Bandeirantes, Nova Monte Verde e Paranaíta. 

Os profissionais citados, receberam um questionário semiestruturados, com perguntas 

objetivas e subjetivas, através do formulário Google Forms, e este enviado através de 

WhatsApp. Por apresentar questões objetivas e dissertativas, os dados receberam tratamento 

quali-quantitativo. As questões objetivas receberam tratamento estatístico e as informações 

subjetivas foram agrupadas em temas de análise, com base nos conteúdos das respostas, 

possibilitando a análise de conteúdo.  

A pesquisa tem como uma abordagem quantitativa e qualitativa, por considerar 

importante a realização da análise nesses dois focos. O instrumento utilizado para análise dos 

dados se deu de forma a contextualizar as respostas da Equipe do NAAH/S, a da formadora do 

CEFAPRO Alta Floresta, as dos professores das SRM, com as falas dos autores. 

 
Resultados 
 

Constatou-se que, devido a prática nas escolas por uma pedagogia homogeneizadora, 

em que considera todos como se tivessem as mesmas necessidades, frequentam os mesmos 

projetos, participam das mesmas turmas de colegas, contribui consideravelmente para que os 

estudantes que apresentam necessidades especiais diferenciadas permaneçam marginalizados e 

sem condições de desenvolverem seus potenciais e habilidades. O que vem colaborar para a não 
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identificação desses alunos, sendo realidade na maioria das escolas públicas brasileiras. 

Apesar das políticas públicas discorrer sobre a importância de desenvolver esses 

potenciais, na atualidade as práticas que são desenvolvidas nas escolas, ao tentar nivelar o 

ensino pelo padrão considerável na média, continuam a excluir aquele que é diferente, neste 

caso os superdotados.  

Por apresentarem necessidades especiais, os estudantes com indicadores de Altas 

Habilidades/Superdotação precisam de atendimento diferenciado, para que a inclusão possa 

acontecer de fato, e para que os ambientes escolares se tornem um espaço de respeito a essas 

diferenças. Esse desenvolvimento não se refere apenas no cognitivo, mas pessoal, intelectual e 

principalmente emocional. 

Buscar compreender o processo de ensino e aprendizagem e a forma de como acontece 

nas instituições de ensino não é simples e tão pouco fácil. É um processo complexo que precisa 

ser analisado de maneira a observar as variáveis de práticas e saberes construídos num 

determinado tempo e espaço, por sujeitos que se encontram em processo de adaptação e 

transformação. 

Assim, as informações obtidas possibilitaram descrever o contexto educativo desses 

alunos e analisar as práticas de ensino-aprendizagem nas escolas regulares, principalmente no 

que se refere ao Atendimento Educacional Especializado – AEE, oferecido nas Salas de 

Recursos Multifuncionais. 

Tal conhecimento é fundamental para a compreensão das práticas educativas que 

ocorrem nas Salas de Recursos Multifuncionais.  Ao analisar cada situação, percebe-se o sentido 

que é dado as vivências e práticas dos indivíduos que se correlacionam, tornando-os 

responsáveis por suas ações e pela própria inclusão de alunos nesse processo.  

 Verificou-se que é importante uma postura diferenciada para o reconhecimento, até 

mesmo aceitação do diferente por parte dos educadores. Os mitos que se apropriam para 

identificação desses sujeitos permanecem ainda equivocados, sujeitos a erros e discriminação. 

É necessário quebrarmos os vidros, como bem sugeriu a literata Ruth Rocha, e proporcionar 

aos estudantes, condições para seu desenvolvimento e uma maior atenção às suas 

especificidades enquanto sujeito que, como ser único, apresenta características individuais. 

Este estudo não teve a intenção de rotular os estudantes pelo simples fato de mostrar 

quem apresenta habilidades acima da média, dos quais apresentam necessidades especiais de 

complementação. Pretendeu contribuir, na medida que trouxe a importância de se trabalhar nas 

escolas para desenvolver todos os tipos de necessidades educacionais. Acredita-se, desta forma, 

dar voz àquele sujeito que, por demonstrar talento, acaba sendo mal compreendido, ocasionando 

outros tipos de problemas físicos e sociais.  
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Considerações Finais 
 

Ao concluir esta pesquisa, percebeu-se que ainda continuamos a receber os estudantes 

e colocá-los nos vidros, sem se importar com suas reais necessidades. A contextualização 

relatada na história de Ruth Rocha, carrega uma analogia das práticas desenvolvidas atualmente 

nas escolas brasileiras, alertando para o fato de que apesar de não serem excluídos do acesso à 

escola, estão sendo excluídos na escola, dificultando a sua permanência. 

Embora os professores ao longo do seu processo formativo tenham conhecimento da 

existência de alunos com deficiências e sobre o direto à inclusão escolar, ainda necessitam de 

conhecimentos a respeito, principalmente no que se refere aos alunos com Altas Habilidades. 

Superdotação, dificultando o reconhecimento das suas especificidades no cotidiano das salas 

de aula.   

Outro ponto importante analisado, foi perceber que os docentes não se percebem como 

profissionais aptos a diagnosticar os indicadores de Altas Habilidades/Superdotação dos 

estudantes, pois entendem que cabe aos profissionais da saúde, geralmente um psicólogo, para 

tal prática. Na mesma perspectiva, entendem que para frequentar as Salas de Recursos 

Multifuncionais os alunos precisam apresentar laudo. 

Conforme embasamento teórico, as características de estudantes que apresentam 

AH/SD a serem diagnosticados são de competências escolares, pois é nesse ambiente que terão 

condições de demonstrar seus talentos e habilidades. Que além de incluir em projetos e 

programas para seu pleno desenvolvimento, há a preocupação de oferecer um ambiente que 

possa ajudá-los a compreender- se diante da inconformidade das situações que o meio lhes 

oferece. 

Toda essa dificuldade de reconhecimento, e a inexistência de sujeitos com tais 

características, como foram diagnosticados pela pesquisa, contribui para a invisibilidade  e para 

o atendimento desses estudantes, seja nas salas de aula regular ou nas Salas de Recurso 

Multifuncional. 

Em comparação aos países da América do Sul, o Brasil em relação à legislação está 

sendo o mais avançado no que se refere ao atendimento dos estudantes com Altas 

Habilidades/Superdotação. Mas também se nota a grande disparidade entre a prática e as leis 

que amparam todo esse processo de identificação e atendimento. 

Diante de todo contexto analisado e discorrido, pode-se afirmar que o trabalho do 

professor para o desenvolvimento das habilidades nos estudantes é de fundamental 

importância, uma vez que é na sala de aula, interagindo com seus pares, que se percebem os 

talentos, e ambiente propício para que os estudantes demonstrem suas habilidades. Se não 
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tirarmos os estudantes dos vidros, não teremos chances para ver esse talento se desenvolver, 

ou até mesmo ser percebido.  

Ao abordar a temática para discussões além dos livros, adentrar nas Salas de Recursos 

Multifuncionais para reflexão a respeito desses sujeitos, é oferecer a cada aluno que apresentam 

características de Ah/SD uma oportunidade de serem vistos e compreendidos. Sim, pois eles 

existem, e precisam serem reconhecidos para se desenvolverem conforme suas necessidades 

nas diversas áreas de seu interesse, pois têm grandes chances de esses estudantes, por não serem 

assistidos, apresentarem outros tipos de condutas.  

Se faz necessário reconhecer as diferenças para incluir os diferentes, com isso buscar 

estratégicas de ensino capaz de levar os alunos a se desenvolverem conforme suas necessidade 

e especificidades. 
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