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Resumo: 

O presente artigo faz referência a uma pesquisa que esta sendo realizada  desde 2010, cuja 

temática versa sobre as altas habilidades no ensino superior e tem como propósito levantar 

indicadores de altas habilidades/superdotação de acadêmicos de quatro cursos de graduação da 

Universidade de Cruz Alta-RS, sendo eles: História, Comunicação Social, Pedagogia e Letras, 

pois ainda não se possuí dados estatísticos oficiais sobre estes cursos. Possuímos nesta mesma 

Universidade um Núcleo de Apoio ao Estudante que presta todo o apoio pedagógico necessário 

para os acadêmicos com necessidades especiais cursarem diferentes cursos, mas o mesmo não 

possui dados estatísticos oficiais sobre os alunos com altas habilidades/superdotação. Acredita-

se que desta forma estaremos somando a este Núcleo informações necessárias e relevantes para 

seu real objetivo, e perceber que a verdadeira inclusão dos alunos com altas 

habilidades/superdotação somente ocorrerá quando a educação compreender os mesmos, 

buscando respostas a inquietações que surgirem realizando pesquisas e produções científicas 

sobre o tema. Assim as altas habilidades/superdotação no ensino superior inscreve-se como o 

novo nesta pesquisa. Ainda é pouco comum, no ambiente universitário, reflexões sobre 

temáticas referentes às altas habilidades/superdotação. E, nesta perspectiva, a pesquisa se 

inscreve como uma nova possibilidade de se olhar para estes sujeitos que não estão sendo 

‘reconhecidos’ nos diferentes espaços da academia. A reflexão sobre a necessidade de criação 
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de espaços de ensino que estimulem a aprendizagem e o desenvolvimento dos sujeitos com altas 

habilidades/superdotação, assim como a implementação de espaços de pesquisa nesta área 

permitem vislumbrar um comprometimento com a educação emancipatória e inclusiva. Daí a 

importância de aprofundarmos os estudos acerca desta realidade, com o interesse de identificar 

acadêmicos com altas habilidades/superdotação nos Cursos de Graduação da UNICRUZ, suas 

expectativas, suas capacidades e suas necessidades. Ao investigar e reconhecer indicadores de 

altas habilidades/superdotação entre acadêmicos dos Cursos de Graduação da UNICRUZ, 

acreditamos estar fornecendo importantes pistas para garantir, não somente o acesso destes 

sujeitos ao ensino superior, como também, a permanência dos mesmos na instituição.  

Palavras-chave: 

Altas habilidades – Superdotação – Ensino superior – Inclusão Escolar. 

 

 

Inúmeras vezes os educadores se questionam sobre o seu papel social e, ao desenvolver sua 

prática, defrontam-se com grandes desafios. Um deles  é o reconhecimento e a identificação de 

pessoas com altas habilidades/superdotação. Muitos autores escrevem e definem o que são as 

altas habilidades/superdotação, mas toma-se  como referência para este texto o conceito de 

Renzulli (1986, p. 11), no seu Modelo dos Três Anéis: 

[...] o comportamento superdotado consiste nos comportamentos que refletem uma 

interação entre os três agrupamentos básicos dos traços humanos, sendo esses 

agrupamentos habilidades gerais e / ou específicas acima da média, comprometimento 

com a tarefa e elevados níveis de criatividade.  

 

Assim, pode-se presumir que as pessoas com altas habilidades/superdotação são aquelas que 

possuem ou são capazes de desenvolver esse conjunto de traços, isolada ou concomitantemente, 

e que o aplicam a qualquer área potencialmente valiosa do desempenho humano.  

Com isso, pode-se perceber o quanto é difícil o processo de identificação dos sujeitos com altas 

habilidades/superdotação. Hoje, existem muitos instrumentos que podem  ajudar nesta 

identificação ou ainda nos levar a indicadores de altas habilidades/superdotação. Um dos 

instrumentos mais usados para a identificação destas altas habilidades/superdotação é o 

conjunto de testes de quociente intelectual (QI), mas, embora ainda utilizados em muitos países, 

os testes padronizados de inteligência costumam identificar apenas as habilidades lingüísticas, 

lógico-matemática e espacial, deixando de lado outras habilidades como: artística, cinestésica, 

interpessoal, liderança, planejamento e criatividade, por exemplo, que podem caracterizar uma 

pessoa com altas habilidades/superdotação. Por estes motivos os testes de QI tem se mostrado 
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ineficazes, quando realizados isoladamente, no diagnóstico dos sujeitos com altas 

habilidades/superdotação. 

Perez (2004) tem se debruçado sob outros instrumentos que tem permitido distintas formas de 

identificação  de altas habilidades/superdotação, principalmente, entre acadêmicos do ensino 

superior. O surgimento de novos indicadores tem permitido observar com maior rigor teórico-

metodológico esses sujeitos regularmente matriculados em instituições de ensino em nível de 

Graduação.  

Desse modo, esta pesquisa tem como objetivo: identificar os acadêmicos regularmente 

matriculados em quatro cursos da Universidade de Cruz Alta/UNICRUZ que contemplem os 

indicadores de altas habilidades/superdotação na área acadêmica. Os quatro cursos a serem 

pesquisados fazem parte do Centro de Ciências Humanas e da Comunicação, sendo eles: 

pedagogia, letras, história e comunicação social. 

Em relação às pessoas com altas habilidades/superdotação, que fazem parte do público das 

pessoas com necessidade especiais (PNEs), o Parecer do CNE/CEB nº. 17/2001, alerta para o 

fato de que esses alunos fazem parte das comunidades excluídas que permanecem à margem do 

sistema educacional. Explicita ainda que esta população necessita de motivações específicas e 

que não aceitam a rigidez curricular e alguns aspectos do cotidiano escolar. 

[...] são tidos como trabalhosos e indisciplinados. Deixando de receber os serviços 

especiais de que necessitam, como por exemplo: o enriquecimento e o aprofundamento 

curricular. (BRASIL, 2001) 

 

Confirmando essa ideia,  Maia-Pinto e Fleith (2002) afirma que uma constante preocupação 

para os educadores é a presença, em sala de aula, de pessoas com características fora do padrão 

de normalidade da classe. Quase sempre é um desafio para o professor trabalhar com este aluno. 

Para a autora, o professor logo percebe quando o aluno apresenta um rendimento muito abaixo 

ou muito acima da média da classe, e em ambos os casos os alunos fora da norma tornam-se 

‘problemas’ para o professor. No entanto, o modo como este professor deve lidar com estes 

alunos com necessidades educacionais específicas é diferenciado. As ações com vistas a 

minimizar estes problemas são, hoje, bem divulgadas no ambiente escolar, havendo certo 

consenso de que este aluno precisará de um atendimento extra ou de estratégias específicas de 

ensino que favoreçam o seu desenvolvimento. Porém, alunos que apresentam um desempenho 

acima da média, se sobressaem em alguma área, têm uma grande motivação ou interesse, são 

criativos ou possuem habilidades de liderança, esses alunos, na maioria das vezes, têm apenas o 

reconhecimento de que são ótimos alunos. Além disso, tem que conviver com alguns mitos 

como: a certeza de que este aluno terá um futuro brilhante, como nos escreve Alencar e Fleith 

(2001). No entanto, ao mesmo tempo em que existe esta certeza, estes alunos quando realizam 
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suas tarefas em tempo menor do que os demais colegas questionam os professores e/ou se 

posicionam criticamente frente à realidade da sala de aula, e por isso são considerados 

problemáticos porque muitas vezes atrapalham os outros alunos e até mesmo os professores. 

Nesta pesquisa, propõe-se levantar indicadores de altas habilidades/superdotação em cursos de 

graduação da UNICRUZ, pois não possuímos dados estatísticos oficiais sobre estes cursos. Na 

UNICRUZ existe um Núcleo de Apoio ao estudante que presta todo o apoio pedagógico e 

psicopedagógico necessário para os acadêmicos com necessidades especiais cursarem seus 

diferentes cursos, mas o mesmo não possui dados estatísticos oficiais sobre as altas 

habilidades/superdotação nos diferentes cursos da Instituição. Acredita-se que ao realizar tal 

levantamento pode-se fornecer a este Núcleo informações necessárias e relevantes para seu 

trabalho junto aos alunos.  

No entanto, uma inquietação mais relevante se faz presente no momento, quando precisamos 

pensar: Quais indicativos de altas habilidades/superdotação existem nos cursos de graduação da 

UNICRUZ? Como os coordenadores de curso e professores conhecem e/ou ignoram e 

trabalham as habilidades destes acadêmicos? Houveram adaptações de recursos de 

acessibilidade, promoção, aceleração, enriquecimento e de currículo para estes acadêmicos? 

Como o professor, hoje, vê o aluno com altas habilidades/superdotação dentro da sala de aula, 

incluído  na universidade? Daí derivam inúmeras indagações, entre as quais podem ser 

destacadas ainda: O professor está preparado para trabalhar com o aluno com altas 

habilidades/superdotação? Ele acredita nas capacidades/potencialidades que o referido aluno 

possui? Há interação entre o aluno com altas habilidades/superdotação e o professor? Este aluno 

está sendo beneficiado com o processo inclusivo e o professor está fazendo a sua parte neste 

processo? Como este aluno com altas habilidades/superdotação se vê e se aceita? Que 

sentimentos possuem frente a sua condição? Que mecanismos são utilizados pelas pessoas com 

altas habilidades/superdotação para o enfrentamento de situações decorrentes do convívio com 

seus pares e seus colegas? Todas estas questões merecem maior desenvolvimento e ao longo da 

pesquisa pretende-se ir respondendo-as. 

Concretizar o direito de igualdade a toda população, inclusive o das PNEs, valorizando as 

diferenças de cada aluno e o contexto sócio-econômico-cultural em que ele está inserido é o 

grande desafio do século. Se for realizada uma breve retrospectiva sobre este termo, será 

constatado que às pessoas com algum tipo de deficiência e de altas habilidades/superdotação na 

Antigüidade sequer era cogitado oferecer melhoria na qualidade de vida. Os deficientes eram 

estigmatizados como “portadores” de uma tendência criminosa e constituíam ameaça à 

civilização por sua composição genética.  
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Conforme Pérez (apud STOBAUS e MOSQUERA, 2003) o sentimento de amor e ódio em 

relação às pessoas com altas habilidades/superdotação vem de longa data. Já no Renascimento 

os gênios da época eram alvo deste sentimento de desconfiança e dos mitos e crenças que a 

sociedade criou para estas pessoas. Assim como aquele que porta uma deficiência é alvo de 

pena e comiseração, aquele que porta uma aparente vantagem é privado de manifestar suas reais 

desvantagens.  

De acordo com Alencar e Fleith (2001), no Brasil, a preocupação com o atendimento 

educacional para as pessoas com altas habilidades/superdotação existe desde 1929 quando a 

professora de origem russa, Helena Antipoff, estudiosa dos aspectos da inteligência humana, 

chamava a atenção para a necessidade de se identificar os superdotados e prestar serviços 

educacionais especializados aos alunos que se destacassem por suas habilidades e talentos 

especiais.  

Sob orientação de Antipoff, em 1945, um grupo de alunos com potencial superior reunia-se no 

Instituto Pestalozzi, no Rio de Janeiro, para realizar estudos nas suas áreas de habilidade. Em 

1962, Antipoff iniciou um atendimento ao aluno com altas habilidades na zona rural de Minas 

Gerais. Este atendimento foi continuado por Daniel Antipoff, seu filho, até seu falecimento em 

2005, tendo continuidade, após a morte deste,  através do esforço de  representantes da família. 

Em 1971, a LDB, Lei 5.692/71 (apud Brasil, 2008) em seu artigo 9º,  define que: “[...] os 

superdotados deverão receber tratamento especial, de acordo com as normas fixadas pelos 

competentes Conselhos de Educação”. 

Segundo Alencar e Fleith (2001), foi criado em 1973 o Centro Nacional de Educação Especial – 

CENESP, que passou a dar apoio às questões referentes às altas habilidades/superdotação em 

todo o país, inclusive realizando seminários na área. Em 1978, foi criada a Associação 

Brasileira para Superdotados e, novas ações e seminários foram realizados desde então. Já em 

1987, foi publicado o documento “A Hora do Superdotado: Uma Proposta do Conselho Federal 

de Educação” apresentando, segundo Alencar e Fleith (2001), princípios básicos da educação 

especial, orientações sobre procedimentos de identificação e sugestões de programas de 

atendimento aos superdotados além, de uma proposta de definição de superdotação para o país.  

Em 1994, surge a Política Nacional de Educação Especial, cujo texto explicita que, 

[...] pessoas portadoras de necessidades especiais são as que apresentam em caráter 

permanente ou temporário, algum tipo de deficiência física, sensorial, cognitiva, 

múltipla, condutas típicas ou altas habilidades, necessitando por isso, de recursos 

especializados para desenvolver mais plenamente o seu potencial e/ou superar ou 

minimizar suas dificuldades. No contexto escolar costumam ser chamadas de pessoas 

portadoras de necessidades educativas especiais  (BRASIL, 1994, p. 32)  
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Em 1995, a Secretaria de Educação Especial/SEESP do Ministério da Educação/MEC publicou 

as políticas federais e as diretrizes para a educação do aluno com altas habilidades/superdotação. 

Com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 1996 – Lei nº. 9.394 

de 20 de dezembro de 1996 – e com a aprovação do Plano Nacional de Educação/PNE em 2001, 

este atendimento foi reconhecido legalmente. O Art. 24º  estabelece:  

A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as 

seguintes regras comuns: [...]. V - a verificação do rendimento escolar observará os 

seguintes critérios: [...]  possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante 

verificação do aprendizado ( BRASIL, 1996). 

 

E no Art. 59  alerta que: 

Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades especiais: (...) II - 

terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a 

conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para 

concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados ( BRASIL, 1996). 

 

As Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica apresentam algumas 

vantagens do atendimento às pessoas com altas habilidades/ superdotação e constituí-se como 

uma política que valoriza o talento. De acordo com o texto legal, as altas 

habilidades/superdotação referem-se a alunos com 

[...] grande facilidade de aprendizagem que os leva a dominar rapidamente os 

conceitos, os procedimentos e as atitudes e que, por terem condições de aprofundar e 

enriquecer esses conteúdos devem receber desafios suplementares em classes comuns, 

em sala de recursos ou em outros espaços definidos pelos sistemas de ensino, inclusive 

para concluir, em menos tempo, a série ou etapa escolar (BRASIL, 2001, p.39). 

 

A definição de altas habilidades/superdotação, que consta nas Diretrizes Nacionais para a 

Educação Especial na Educação Básica (2001) e que é adotada pelo nosso sistema de ensino, 

considera crianças superdotadas e talentosas as que apresentam notável desempenho e elevada 

potencialidade em qualquer dos seguintes aspectos, isolados ou combinados: capacidade 

intelectual geral; aptidão acadêmica específica; pensamento criador ou produtivo; capacidade de 

liderança; talento especial para as artes; e capacidade psicomotora. 

Já Gardner (1995), relaciona superdotação à manifestação das várias inteligências de um 

indivíduo e enfatiza a capacidade de resolver problemas e de elaborar produtos. Ele organiza a 

inteligência em dez blocos sendo eles: inteligência lingüística; lógico-matemático; espacial; 

musical; sinestésico; interpessoal; intrapessoal; naturalista; existencial ou espiritualista. Para o 
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autor, o indivíduo pode ser promissor em uma dessas inteligências e não apresentar um 

desempenho tão bom em outra. Gardner afirma que todos os indivíduos possuem todas as 

inteligências em algum grau, mas certos indivíduos são considerados promissores em uma 

inteligência e outros indivíduos não. Sujeitos com altas habilidades/superdotação, então, são 

pessoas bem-dotadas com as capacidades e habilidades essenciais daquela inteligência, segundo 

o conceito de inteligência de  Gardner que ainda incorporou,  à sua proposta teórica, o aspecto 

da motivação, que diz respeito a um intenso envolvimento no trabalho e algumas vezes um certo 

grau de  prazer em sua realização. Neste sentido, são considerados, também, atributos de 

personalidade essenciais para um bom desempenho em uma área específica de atuação a: 

persistência, autoconfiança e coragem para correr riscos. 

Entretanto, Renzulli e Reis fazem uma distinção entre:  

[...] ser superdotado, um conceito absoluto e em poder desenvolver comportamentos de 

superdotação, um conceito relativo que pode variar em graus de comportamentos de 

superdotação que podem ser desenvolvidos em algumas pessoas, em certo tempo e sob 

certas circunstâncias. Assim, propõem uma concepção de altas habilidades/ 

superdotação denominada concepção dos três anéis, que afirma ser a superdotação o 

resultado da interação de três fatores de comportamento, sendo eles: capacidade acima 

da média, motivação ou envolvimento e comprometimento com a tarefa e criatividade 

(1997, p. 73). 

 

Renzulli (1986) propõe duas categorias de altas habilidades/superdotação: a acadêmica e a 

produtivo-criativa, embora, muitas vezes, características de uma e de outra podem estar 

presentes numa mesma pessoa com altas habilidades/superdotação.  

As pessoas com altas habilidades/superdotação acadêmica são mais facilmente identificadas 

pelos testes tradicionais de QI ou outros testes de habilidade cognitiva, já que as suas 

habilidades normalmente se concentram nas áreas lingüística ou lógico-matemática, que são as 

mais valorizadas nas situações tradicionais de aprendizagem acadêmica.  Muitas vezes a pessoa 

com altas habilidades/superdotação apresenta um notável desempenho naqueles conteúdos 

curriculares que mais lhe interessam. O seu desenvolvimento tende a enfatizar a aprendizagem 

dedutiva, o treinamento estruturado no desenvolvimento dos processos de pensamento e a 

aquisição, armazenamento e recuperação das informações.   

A pessoa com altas habilidades/superdotação produtivo-criativa coloca suas habilidades a 

serviço da criatividade, trabalhando nos problemas e áreas de estudo que têm relevância pessoal 

para ela. A pessoa com altas habilidades/superdotação produtivo-criativa geralmente se destaca 

por ser mais questionadora, extremamente imaginativa, inventiva e dispersiva, porém, quando a 

tarefa não lhe interessa, a rotina não lhe agrada. Ela tem modos originais de abordar e resolver 
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os problemas e o baixo desempenho advindo da falta de motivação, muitas vezes, leva-o ao 

pouco rendimento. Os testes tradicionais de QI não conseguem avaliar este tipo de superdotação 

de maneira inequívoca, porque a característica principal destas pessoas é o elevado nível de 

criatividade, que dificilmente pode ser avaliado por instrumentos padronizados.  

Já a nova Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

(BRASIL, 2008) traz um conceito de altas habilidades/superdotação que reúne aspectos já 

destacados neste artigo, como descrito no documento normativo: 

[...] alunos com altas habilidades/superdotação demonstram potencial elevado em 

qualquer uma 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). 

 

A partir de 2005, houve no nosso país, a implantação dos Núcleos de Atividade das Altas 

Habilidades/Superdotação – NAAH/S em todos os Estados e no Distrito Federal, como 

referências para o atendimento educacional especializado aos alunos com altas 

habilidades/superdotação, com o objetivo de dar orientação às famílias e executar ações de 

formação continuada aos professores do Brasil. Assim em nível nacional, são difundidos 

referenciais e orientações para organização da Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva nesta área, de forma a garantir esse atendimento aos alunos 

da rede pública de ensino.  

Quando a Constituição da República Federativa do Brasil (1988), em seu texto legal, garante a 

educação para todos não há lacunas em relação ao público da educação. A redação do texto 

permite pensar ainda que uma educação para todos deva ser vivenciada num ambiente 

igualitário, com o objetivo de atingir o pleno desenvolvimento humano e cidadão. Para que as 

pessoas com diferentes tipologias da deficiência ou com altas habilidades/superdotação possam 

exercer seu direito à educação é indispensável que a escola/universidade se adapte às mais 

diversas situações.  

Portanto, busca-se uma universidade e uma sociedade inclusiva, onde todos tenham acesso e 

onde sejam respeitados os limites de cada um. Apenas quando tivermos universidades 

comprometidas com e adaptadas às necessidades das PNEs, estruturar-se-á uma intervenção 

educativa significativa. 

O Censo Escolar/MEC/INEP (2006) evidencia um aumento nas matrículas de alunos com 

necessidades especiais na educação superior e registra que, entre 2003 e 2005, o número de 

alunos passou de 5.078 para 11.999. Em relação às altas habilidades/superdotação o censo traz 

em 2005 a informação que foram realizadas 498 matrículas. Ao analisar este indicador e o 
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número total de matrículas de alunos com deficiência no Ensino Superior pode-se observar que, 

apesar do crescimento de 136% nas matrículas, permanece o reflexo de que ainda a exclusão 

educacional e social, das pessoas com altas habilidades/superdotação, salientando-se a 

necessidade de promover a inclusão e o fortalecimento das políticas de acessibilidade nas 

instituições de educação superior em relação a estes sujeitos.  

Mas, concretizar esse conceito de universidade inclusiva, que proporciona a educação para 

todos, exige uma série de ações que estão sendo paulatinamente executadas nestes espaços e 

que, sem sombra de dúvida demandam tempo, interesse e disponibilidade para a mudança. Os 

modelos encontrados nas instituições de ensino brasileiras em sua grande maioria 

desconsideram, em vários aspectos, as reais necessidades dos alunos e freqüentadores desses 

estabelecimentos, bem como dos profissionais da área. 

É possível e viável adotar algumas soluções especiais  para que os ambientes das instituições de 

ensino correspondam às necessidades das PNEs. Porém, isto por si só não se mostra suficiente 

para determinar uma mudança na postura daqueles que operam este processo (educadores, 

funcionários, etc.). É fundamental, também, adotar soluções para ambientes e equipamentos que 

possibilitem a inclusão de profissionais com necessidades especiais e não só de alunos. 

Ainda é pouco comum, no ambiente universitário, reflexões sobre temáticas referentes às altas 

habilidades/superdotação. E, nesta perspectiva, a pesquisa que se pretende desenvolver se 

inscreve como uma nova possibilidade de se olhar para estes sujeitos que não estão sendo 

‘reconhecidos’ nos diferentes espaços da academia.  

A reflexão sobre a necessidade de criação de espaços de ensino que estimulem a aprendizagem 

e o desenvolvimento dos sujeitos com altas habilidades/superdotação, assim como a 

implementação de espaços de pesquisa nesta área permitem vislumbrar um comprometimento 

com a educação emancipatória e inclusiva. 

Daí a importância de aprofundar os estudos acerca desta realidade, com o interesse de 

identificar acadêmicos com altas habilidades/superdotação nos Cursos de Graduação da 

UNICRUZ , suas expectativas, suas capacidades e suas necessidades.  

Ao investigar e reconhecer indicadores de altas habilidades/superdotação entre acadêmicos dos 

Cursos de Graduação da UNICRUZ acredita-se estar fornecendo importantes pistas para 

garantir, não somente o acesso destes sujeitos ao ensino superior, como também, a permanência 

dos mesmos na instituição.  

 



7508 

 

Referências 

ALENCAR, E. M. L. S. & FLEITH, D. S. Superdotados: determinantes, educação e 

ajustamento. São Paulo: EPU, 2001. 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Imprensa Oficial, 1988.  

_________. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Política Nacional de 

Educação Especial. Brasília: MEC/SEESP, 1994.  

_________. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Política Nacional de 

Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Brasília: MEC/SEESP, 

2008. 

_________. Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB 

9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

_________. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Diretrizes Nacionais 

para a Educação Especial na Educação Básica. Secretaria de Educação Especial - 

MEC/SEESP, 2001.  

_________. Parecer CNE/CEB nº. 17/2001. Brasília. 

_________. Ministério da Educação. Diretrizes gerais para o atendimento educacional aos 

alunos portadores de altas habilidades/superdotação e talentos. Brasília: Secretaria 

de Educação Especial, 1995. 

_________. Ministério da Educação. Lei Nº. 10.172, de 09 de janeiro de 2001. Aprova o Plano 

Nacional de Educação e dá outras providências.  

_________. INEP. Censo Escolar, 2006. Disponível em: <http:// 

http://www.inep.gov.br/basica/censo/default.asp >. Acesso em maio de 2008.  

FONSECA, Vitor da. Educação Especial. Programa de estimulação precoce: uma 

introdução às idéias de Feuerstein. 2 ed. Porto Alegre: Editora Artmed, 1995. 

GARDNER, H. Inteligências múltiplas: a teoria na prática. Porto Alegre: Artes Médicas, 

1995.  

MAIA-PINTO, R.R. & FLEITH, D.S. Percepção de professores sobre alunos superdotados. 

Estudos de Psicologia, 2002. 

MITTLER, Peter. Educação inclusiva: contextos sociais. Editor Artmed: Porto Alegre, 2003. 

PÉREZ, Susana Graciela Pérez Barrera. Gasparzinho vai à escola: um estudo sobre as 

características do aluno com altas habilidades produtivo criativo. Porto Alegre, 2004. 

Dissertação (Mestrado) - Programa de Pós-Graduação em Educação – Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2004. 

RENZULLI, J.S. & REIS, S.M. The schoolwide enrichment model: A how-to guide for 

educational excellence. 2ª ed. Mansfield Center, CT: Creative Learning Press, 1997. 



7509 

 

RENZULLI, Joseph S. The three-ring conception of giftedness: a developmental model for 

creative productivity. In: RENZULLI, S.; REIS, Sally M. The triad reader. 

Connecticut: Creative Learning, 1986. 

STOBAUS, Claus D. e MOSQUERA, Juan J. M. (orgs.). Educação Especial: em direção à 

Educação Inclusiva. Porto Alegre: Edipucrs, 2003. 

 

8.81. 

Título: 

A educação especial nos cursos de formação de professores a nível superior: 
debatendo a docência universitária 
Autor/a (es/as):  

Negrine, Tatiane [Universidade Federal de Santa Maria] 

Freitas, Soraia Napoleao [Universidade Federal de Santa Maria] 

Peranzoni, Vaneza Cauduro [Universidade de Cruz Alta e Universidade Federal de Santa Maria] 

Resumo: 

Este trabalho tem como objetivo debater a respeito da docência no ensino superior, enfocando a 

proposta de educação inclusiva e a inserção da disciplina de Educação Especial na formação dos 

profissionais das licenciaturas. Por meio de um estudo bibliográfico na área, assim como das 

políticas públicas brasileiras que subsidiam as ações na perspectiva da educação inclusiva e na 

educação especial nas licenciaturas, procura-se realizar um debate com enfoque qualitativo. De 

acordo com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 

(BRASIL, 2008), a educação especial deve ser transversal em todos os níveis de ensino, desde a 

educação infantil até o ensino superior, garantindo aos estudantes a continuidade da 

escolarização nos níveis mais elevados. Nesse sentido, também o professor do ensino superior 

precisa estar preparado para trabalhar na perspectiva inclusiva. Entende-se que a inserção da 

disciplina que aborda a temática da Educação Especial nos cursos de licenciatura demonstra um 

progresso tendo em vista a qualificação da educação para todos os alunos, inclusive dos alunos 

com deficiências e altas habilidade/superdotação, precisando uma revisão curricular dos cursos 

de formação de professores. Desde a Portaria n.1793 (BRASIL, 1994b) recomenda a inclusão de 

disciplina que trate dos “aspectos ético-políticos da integração das pessoas portadoras de 

necessidades educativas especiais” nos Cursos de Pedagogia, Psicologia e em todas as 

Licenciaturas. Posteriormente, de acordo com as Diretrizes Curriculares - Parecer CNE/CP 

9/2001 e Resolução CNE/CP nº 1/2002, estes imprimem novos objetivos aos currículos dos 

cursos de licenciaturas e respaldam a existência de conteúdos sobre alunos com necessidades 


