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RESUMO

As declarações e programas de governo no âmbito educacional tratando sobre a

Educação Especial oferecem propostas que podem estar distantes de nossa realidade.

Quando se trata de inclusão no contexto regular de ensino, percebemos o pouco preparo dos

professores em formação, tanto relativo a crianças com deficiências físicas, mentais,

sensoriais assim como às crianças superdotadas. Estas últimas fazem parte dessa proposta

inclusiva, mas que ficam num patamar tímido nas perspectivas governamentais. A presente

pesquisa se propôs a investigar como as alunas do curso de Pedagogia, que já atuam como

professoras na Educação Infantil, estão sendo formadas para incluir o aluno

superdotado/talentoso. A hipótese foi a de que o professor só poderá incluir um aluno com

essa característica se puder reconhecê-lo. Foi investigado de início se o professor conseguia

fazer essa identificação, já na Educação Infantil. Verificou-se que essa aluna-professora

tem muita dificuldade de identificar o aluno superdotado e ou talentoso, sendo que sua

formação não está contribuindo para que possa praticar a inclusão pretendida. A professora

em formação, diante das mudanças contidas nos projetos e propostas educacionais,

necessita de sair da universidade formado e informado, para que o seu trabalho seja

eficiente e atenda efetivamente a criança com necessidades especiais, em particular, no caso

deste estudo, a criança portadora de altas habilidades/superdotada.

Palavras-chave: superdotados; crianças superdotadas; professores; formação.
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RESUMEN

Las declaraciones y programas de gobierno en el ámbito de la enseñanza

relacionadas con la Educación Especial, oferecen propuestas que pueden estar distanciadas

de nuestra realidad. Cuando se trata de inclusión en el contexto regular de la enseñanza,

percebemos la falta de preparación de los profesores en formación, tanto en los aspectos

que se relacionan a los niños como en las deficiencias físicas, mentales, sensoriales, como

en relacionado en niños superdotados. Estos últimos hacen parte de esa propuesta inclusiva,

pero se quedan en el nivel tímido en las perspectivas de gubernamentales. La presente

pesquisa se propone  investigar como alumnas de los cursos de Pedagogía que ya actúan,

como profesoras en la Educación Infantil, están siendo formadas para incluir el alumno

superdotado / talentoso. Se verificó que esa alumnas-profesoras tiene mucha dificultad para

identificar el alumno superdotado y  o talentoso, siendo que  su formación no está

contribuyendo para que pueda practicar la inclusión deseada. La profesora en formación,

delante de los cambios a través de los proyectos e propuestas educacionales, carece estar

formado e informado para que su trabajo sea eficiente y atienda efectivamente a los niños

con necesidades especiales, en particular, en el caso de este estudio, los niños portadores de

altas habilidades / superdotados.

Palabras-llave: superdotado; inclusión de portadores de altas habilidades /

superdotados; formación de profesores.
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Introdução

A pesquisa Um estudo sobre a formação do professor e a inclusão da criança

superdotada na Educação Infantil deve-se ao esforço de buscar auxiliar o professor, através

de propostas para melhorar a sua formação, para lidar com crianças com grande potencial a

ser desenvolvido, tendo um alto índice de facilidades de aprendizagem e poucos recursos

para se fazer entender, enquanto indivíduo que se destaca em suas produções escolares e

cotidianas. Essa necessidade se faz ainda mais urgente, considerando que essas crianças não

só se caracterizam por um alto índice de êxitos, mas também, em muitos casos, por um alto

índice de fracassos, desinteresse pelas atividades comuns à escola e, por fim, evasão ou

recusa em retornar à escola. Segundo o relato de várias de minhas alunas do curso de

Pedagogia, já atuantes como professoras, muitas crianças ficam desinteressadas e, segundo

elas, são extremamente “inteligentes” e nem por isso desempenham bem suas atividades ou

apresentam bons resultados sócio-interativos. Daí percebi a necessidade de abordar esse

assunto mais profundamente, ao deparar-me com o despreparo das mesmas e ainda a falta

de conteúdo relacionado a esse assunto em toda a grade curricular proposta para o curso de

formação de Pedagogos, assim como para o curso Normal Superior na UNIPAC –

Universidade Presidente Antonio Carlos de Araguari (MG).

Não se trata de investigar simplesmente os professores que atuam na Educação

Infantil e como o fazem, mas sim verificar sua capacidade em perceber um indivíduo que se

destaca por este ou aquele motivo e saber lidar com essa diferença, com base na proposta

da Educação Inclusiva. Não se quer criar um excluído por ser “diferente”, nem categorizá-

lo. Muito pelo contrário, essa é uma busca humanitária que se desloca de discussões

puramente teóricas e distantes de uma prática educativa diária, que se defronta com

situações que requerem conhecimento e habilidades para lidar com essa diferença de forma

inclusiva. Tenta confirmar a necessidade de implementar currículos para que o indivíduo

superdotado/talentoso seja incluído e se sinta como tal no sistema regular de educação,

tendo como bússola o professor preparado para olhá-lo e entendê-lo como participante ativo

e efetivo de suas atividades escolares, sem criar estigmas, tanto no contexto escolar como

no sócio-familiar. O foco do trabalho não é discriminatório e muito menos ideológico,

porque nele não se nega a existência de um aluno superdotado ou portador de altas

habilidades, podendo abrir caminhos para que o olhar que sobre este se deite seja um olhar

prático, com conceitos pedagógicos coerentes, críticos e reflexivos, que auxiliem na
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interação do professor com esse aluno. Poder-se-ia falar em seleção ideológica, por parte de

pesquisadores, em negar um fato que existe e é comprovado pelas estatísticas e

depoimentos de professores que estão em seu e dia-a-dia,  defrontando-se com situações

que vão além de sua competência, de sua formação própria, da prática de todos nós

educadores. Em uma reflexão mais aprofundada, pode ser que seja necessário fazer uma

apuração do conceito de superdotação, para que ele não tenha interpretações errôneas,

quem sabe até por falta de informação, tendo como base a legislação que usa esse termo.

Mesmo que se acredite em um construto inato, sabe-se que as teorias mais atualizadas

comprovam que o ambiente é fator preponderante para que esse “dote”, que poderíamos

chamar de facilidade, se manifeste. A própria legislação utiliza o termo

superdotado/talentoso em todas as suas organizações de documentos que se refiram à

Educação Especial, através da Secretaria de Educação Especial do próprio MEC, sem

deixar clara a importância da infra-estrutura ambiental. Toda essa reflexão passou por um

embasamento teórico que provocou profundas mobilizações para que o arranjo da pesquisa

fosse reorganizado. Quando se fala de infra-estrutura ambiental, é preciso que nela esteja

inserido naturalmente o professor, que, com um olhar crítico e realista possa agir sem medo

e reservas acerca de um individuo que anseia por ser aceito e estimulado em relação às suas

inquietudes do saber-fazer e do fazer-sabendo. Hoje, o que se pode ouvir de vários

professores são depoimentos de insegurança devido à falta de conhecimentos específicos

sobre esse tema. Por que as outras diferenças que se referem às deficiências auditivas,

visuais, mentais não são foco de discussões tão resistentes quanto o são as discussões sobre

indivíduos superdotados? Será que esse é um dos motivos por que há tão poucos escritos a

respeito desse assunto?

Parece que a própria prática escolar também está impregnada  de preconceito quanto

a este ou aquele tema a ser discutido. Segundo Itani  (apud Aquino,1998-p.120),

A escola sempre foi considerada uma instituição de seleção e

diferenciação social e nos comportamos como se isso não existisse. Com

isso, estamos sempre em situações de fragilidade, de “estar pisando em

ovos” na prática escolar, sem podermos romper com isso. Muitas vezes, a

fragilidade é advinda de lapsos de ignorância quanto ao conhecimento do

universo deste ou daquele individuo, o que gera no professor uma difícil

experiência em trabalhar. É preciso que o professor esteja “antenado”

quanto ao trabalho que irá fazer para que não incorra no risco de criar um

conceito pré-concebido, fruto de sua resistência.
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  É, por isso, é importantíssimo que nós, os formadores de professores, estejamos

atentos para não criarmos barreiras quanto ao conhecimento que possa ser adquirido sobre a

criança superdotada. Esse conhecimento pode nos conduzir por caminhos novos e provocar,

durante essa caminhada, descobertas interessantes que dinamizem dentro de nós mesmos e

de nossas alunas o desejo de buscar as chaves que abram as portas para o contato com esse

universo ainda tão desconhecido, o qual, como todos os outros diferentes universos, possa

nos enriquecer como pessoas e profissionais.

 O desejo é um dos grandes propulsores que movimentam as igualmente grandes

buscas que alcançam também grandes descobertas e muitas realizações. A leitura de textos

de Gimeno Sacristán, durante aulas do Mestrado, apontou-me a importância das

inquietudes daquelas minhas alunas que realmente estavam estimuladas a entrar em contato

com esse tema: elas inquiriram mais e mais e citavam casos e dúvidas que ocorriam em sua

vida profissional no campo da Educação Infantil. Quando citamos Gimeno Sacristán

(1999), referimo-nos à sua abordagem do desejo como mola propulsora que move o

individuo à ação. Nesse caso, o desejo das alunas-professoras mais especificamente,

movidas a buscar sempre mais e mais conhecimentos que suprissem suas necessidades

teórico-práticas. Essa inquietude gerava o desejo e quanto mais eu procurava a respeito de

temas sobre a superdotação, para responder às suas dúvidas e  já com interesse em agilizar

esta pesquisa, percebia também a escassez de material bibliográfico para executá-la.

Além disso, confrontei-me com as dificuldades das alunas-professores em ter

informações e conceitos bem definidos a respeito do que seja um indivíduo talentoso e/ou

superdotado e com sua falta de formação para lidar com esse indivíduo, haja vista que as

atividades destinadas a eles somente são passadas e informadas através de cursos de

especialização ou congressos que tratam desse assunto, e não em cursos de formação de

professores, na própria graduação.  Por isso, acredito na importância desse tema de

pesquisa. Muitas professoras, ao serem inquiridas depois a respeito do aluno superdotado,

desconhecem o assunto e, mais ainda, acham que, geralmente, os superdotados não estão

em seu meio de atuação. Até mesmo ao se verem diante de um instrumento de pesquisa,

para responderem a respeito de seus alunos, pude observar a sua dificuldade nessas

respostas e, sobretudo, a falta de segurança no assunto. Notei assim, que enfrentamos mitos

sobre as manifestações de um indivíduo talentoso ou superdotado com idéias inatistas

predominantes, como se a intervenção ambiental não fizesse a grande diferença: “Uma



12

idéia predominante é a de que o indivíduo tem recursos suficientes para desenvolver suas

habilidades por si só, não sendo necessária a intervenção do ambiente” (Fleith, 1999 p.38).

Ou ainda a idéia de que a criança superdotada apresenta um rendimento escolar bom, sendo

que o que tem revelado é que pode existir uma grande discrepância entre o potencial desse

indivíduo e seu rendimento de fato. A mesma autora continua:

 Atitudes negativas com relação à escola, bem como um currículo e

estratégias educacionais que não levam em consideração diferenças

individuais quanto aos interesses, estilos de aprendizagem e habilidades,

são alguns dos fatores que podem interferir negativamente no

desempenho dos alunos superdotados e talentosos (Fleith: 1999-p. 38).

Essa dificuldade enfrentada por professores, como os nossos entrevistados e nossas

alunas-professoras, foi o que estimulou sobremaneira o desenvolvimento desse projeto,

tentando detectar as falhas no processo de formação de professores para interagir com a

criança superdotada na Educação Infantil, sendo ele o legítimo mediador desse fazer

pedagógico nos caminhos da proposta inclusiva. A questão da inclusão passa a ter uma

conotação bilateral: incluir o aluno talentoso ao seu meio ambiente educacional como um

contexto unitário e vice-versa. Não se quer colocar em destaque o aluno talentoso e/ou

superdotado, mas procurar referenciais de convivência produtiva e benéfica em um

contexto cooperativo, tanto para os alunos do ensino regular como um todo, quanto para o

aluno superdotado/talentoso que também poderá contribuir para o crescimento de seu meio

de relações escolares. Não se deixa de lado a peculiaridade de cada um, mas procura-se

beneficiar o potencial de ambos.

Para ajudar os professores a reconhecer crianças potencialmente talentosas, uma das

formas existentes é colocar em ênfase alguns dos atributos e traços que caracterizam o

grupo de crianças que se apresentam diferentes das outras, por terem facilidades maiores do

que a média do grupo com que são comparados.  Nesse sentido, esta pesquisa buscou

utilizar um instrumento a respeito, a fim de compreender  o posicionamento de alunas-

professoras da Educação Infantil, para depois verificarmos se existem conteúdos que

supram um possível déficit de informações durante o curso de formação de professores.

Não se trata aqui de propor a formação de um docente que privilegie o superdotado, em

detrimento de alunos com dificuldades diversas, mas pretende-se que seja ultrapassada a
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idéia tradicional de diferença, como impedimento para aprender, qualquer que seja essa

diferença.

Para fins educacionais, tem sido proposto um programa de convalidação de um

instrumento, que preliminarmente realize um diagnóstico sistemático de identificação de

alunos talentosos e superdotados, com o devido conhecimento do professor; de preferência

que ele tenha condições de aplicar e analisar os resultados deste instrumento, elaborado por

Zenita C. Guenther (2000), conforme Anexo I. Como nada existe de pesquisa nesse

particular, na área de educação infantil, tentou-se a sua aplicação nas professoras de rede

particular nessa faixa de ensino, o que se mostrou confuso para elas. Suponho que não seja

por falhas no mesmo, mas sim por falta de conhecimento e informações da professora, que

não está habituada a observar as crianças, sob sua responsabilidade na pré-escola, dessa

ótica positiva da superdotação. Segundo Gunther, pela lei das probabilidades deveríamos

encontrar capacidade elevada e talento em cerca de 3% das pessoas .Desse ponto de vista

poderíamos indagar: onde é que estão essas pessoas ou, ainda, por que quase não são

reconhecidas em vista dessa proporção? Isso poderia reforçar nossa hipótese sobre a

deficiência no curso de formação de professores que é voltado tão somente para um aluno

padrão. Gunther ( 2000 : p.84), enfatiza :

 É necessário integrar e transcender certas  dicotomias que

dificultam o trabalho educacional:

 inteligência e criatividade,

 pensamento analítico e pensamento intuitivo,

 arte e ciência,

saber e fazer,

 raciocinar e imaginar,

pensar e sentir,

ser e não ser...

É por essas e outras dicotomias que percebemos um discurso da educação

ensimesmado na discussão de composição de currículos escolares que atendam e tentam

suprir essas dicotomias, mas não ouvem o principal agente e condutor dessa longa história,

o aluno que está buscando a formação de professor, o que  acaba por cair em cansativos

paradigmas que nunca saem do lugar. Parafraseando Calvino (1990), é preciso apontar para

o aluno que o conhecimento  sobre esse maravilhoso universo pode ser leve e

extremamente prático, a partir do momento em que ele passa a compreender melhor essa
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criança tão especial, através de sua formação. Diante dos vários mitos criados em torno do

indivíduo portador de altas habilidades, o professor carrega dentro de si o pavor e o peso de

trabalhar com essa criança, fazendo dessa possibilidade um obstáculo em seu desempenho

em sala de aula; peso este ancorado em uma total ignorância daquela situação a ser

enfrentada.

Uma outra justificativa para esta pesquisa é que existem poucos estudos em relação

à superdotação, ou com um conceito mais contemporâneo, em relação a alunos bem

dotados e também talentosos. Há uma lacuna no que se refere a esses estudos, que ficam

direcionados a diagnósticos de casos manifestos; porém, não existem meios para detectar

precocemente esse indivíduo no estágio da educação infantil. Partindo desse diagnóstico

poderemos contribuir para com a formação de professores, oferecendo dados como, por

exemplo: será que a grade curricular dos cursos de formação de professores não poderia ser

implementada, para  que educadoras do ensino infantil pudessem ter  condições para

reconhecer o aluno talentoso e fazer um encaminhamento correto do mesmo, tendo ainda

elementos informativos mais enriquecedores de atividades interessantes, que possam

desenvolver em sua sala de aula como um todo, envolvendo inclusive uma criança bem

dotada?

Diante dessas vantagens, poderão ser desenvolvidas estratégias para a formação de

professores de educação infantil para atender alunos superdotados e/ou talentosos, criando

um ambiente em sala de aula, que irá não só beneficiar esse aluno em sua aprendizagem,

mas todos os outros alunos da sala, por oferecer situações altamente motivadoras para

qualquer aluno.   Esse trabalho tem como relevância social o aspecto da profilaxia no

sentido de prevenir dificuldades futuras para essa criança, que trará como benefício a

melhoria da interação professor-alunos talentosos ou bem dotados e ainda a integração

social ao grupo de convivência dessa criança, que muitas vezes é vista como  “agitada”,

“agressiva”, “retardada”, já na educação infantil.

Não se trata, no entanto, de evidenciar alguns indivíduos, mas, sim de facilitar sua

convivência em seu grupo social através de professores que possam ser a ponte mediadora

de integração do aluno bem dotado,  assim como propiciar aos demais alunos atividades tão

interessantes para estes, como para aqueles bem dotados, para que o seu interesse e

potencial possam ser desenvolvidos desde cedo, facilitando sua vida, impedindo que  se

evadam, e também facilitando o trabalho do educador de educação infantil.
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Antes que se possa fazer qualquer esforço sistemático para

proporcionar programas educacionais adequados ou orientação pessoal

aos que apresentam níveis intelectuais elevados, é preciso identificá-los.

(Telford 1998, p. 285)

Além disso, um aluno, com um bom nível cognitivo, ou seja, com uma estrutura que

compõe o processo intelectual de aprendizagem bem desenvolvida, poderá mediar

importantes aprendizagens para os colegas de sua sala, contribuindo para ampliar o

potencial de aprendizagem de seus pares.

Mas, para isso, é importante que a implementação de currículo de formação de

professores, e mesmo de formadores de professores, seja feita de forma séria e bem

ajustada à demanda da realidadeque cada situação exija. É muito complicado fazer a leitura

de um indivíduo sobre o qual pouco ainda se sabe, e as possibilidades de erros graves e

profundamente prejudiciais aumentam de maneira drástica, quando disso se faz uma

dificuldade e não uma necessidade, sem dúvida difícil de ser satisfeita, justamente pelos

conceitos já preestabelecidos sobre o superdotado.

Quando propomos a implementação de um currículo que leve em consideração o

conhecimento de universos diferenciados, dentro de um mesmo contexto

socioculturalsociocultural, enfatizamos a importância da formulação desses currículos, no

sentido de que em um mundo em que as questões da diferença e da identidade se tornam

tão centrais, o currículo poderá abrir um espaço importante nesse processo de formação,

como acentua Silva (1999).

Não podemos ficar de braços cruzados, enquanto formadores de formadores, e não

atentarmos criticamente para esse pouco caso em relação a um individuo diferente, porém

com grandes possibilidades de contribuições para seu meio escolar e social, e que não é

reconhecido e adequadamente incluído. Continuará ele, à margem da sala de aula, sendo

rotulado com adjetivos que ficam muito longe da sua real situação?

Em tempos de quebra de diferenças, que caracteriza a cena social e cultural

contemporânea, é precisamente o apagamento das fronteiras entre instituições e esferas

anteriormente consideradas distintas e separadasque este trabalho  se preocupa em incluir

um indivíduo superdotado ou bem dotado no processo de formação e atuação do professor

através de concepções e construções de currículos mais críticos, questionadores e

envolvidos na práxis pedagógica.
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Em suma, depois das teorias criticas e pós-criticas, não podemos mais

olhar para o currículo com a mesma inocência de antes. O currículo tem

significados que vão muito além daqueles aos quais as teorias

tradicionais nos confinaram. O currículo é lugar, espaço, território. O

currículo é relação de poder. O currículo é trajetória, viagem, percurso. O

currículo é autobiografia, nossa vida, curriculum vitae: no currículo se

forja nossa identidade.O currículo é texto, discurso, documento.O

currículo é documento de identidade (Silva,1999 p150 ).

Refletindo, se temos todo esse espaço para democratizar o currículo existente com

uma nova proposta em que ele não seja compartimentalizado, engessado, em teorias

tradicionais, onde a construção do conhecimento é um processo e não um emaranhado de

fragmentos, que se busca daqui e dali, a fim de que seja aplicado automatizando o fazer do

professor, vemo-nos naturalmente estimulados a preencher esse hiato que tantas

inquietudes produz.

Há que se esbarrar no cuidado ao se dar os passos para essa mudança, pois a

resistência ao novo poderá produzir o preconceito da diferença, e o agente mediador de

eliminação desse preconceito pode ser o professor.

É com o intuito de que esse olhar equivocado sobre a diferença não se faça em

relação ao superdotado/talentoso, que é preciso conhecimento suficiente para que se possa

viajar nesse universo, sem que o próprio contexto gerencie comportamentos

discriminatórios e entenda que fracassos e dificuldades também fazem parte de alguém

potencialmente bem dotado e que caminha por um processo diferenciado dos  seus

semelhantes, e que o reconhecimento desse processo só se faz através do conhecimento, das

interações que naturalmente proporcionam a inclusão.

Aquele que evade ou que apresenta um índice de repetência preocupante quiçá

esteja ocultando um potencial que pode estar sendo menosprezado, por falta de informações

sobre o universo talentoso, levando professores a dar falsos encaminhamentos à educação

do superdotado.

Reconhecidamente, a construção de conhecimentos  na escola é diferenciado,

porque, segundo Vygotsky (Rego,1996,p.72), a historia sociocultural de cada criança é

única e sua zona de desenvolvimento real, ou seja, aquilo que ela já sabe resolver em sua

rotina de relações interpessoais difere de criança para criança, de acordo com as vivências

que ela traz para a convivência no seu contexto escolar. Além disso, as  mediações de
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aprendizagem feitas  pelo adulto, membro de uma cultura, que ocorrem inicialmente na

família, assumem uma característica particular, no caso da criança que vai muito cedo para

uma instituição de educação infantil, atribuindo à ação educativa do professor uma

importância talvez maior que em outros níveis de ensino.

  Assim, permanece como questão a ser resolvida a organização de propostas

curriculares que efetivamente trabalhem com as diferenças, em um contexto de conflitos, e

que possam favorecer relações sociais mais democráticas na escola, no contexto cultural

mundializado e em sociedades marcadamente excludentes.

Entretanto, a modificação do quadro de desigualdades não será realizada

exclusivamente, ou mesmo prioritariamente, com base em modificações do currículo

prescrito. A superação de práticas curriculares excludentes é centralmente condicionada por

políticas educacionais mais amplas, como poderemos ver no primeiro capítulo, a seguir. Os

capítulos seguintes versarão sobre isso.

Pretende-se, através deste trabalho, responder à questão que nos tem  sido

apresentada em nossa prática diária de formação de professores: os currículos dos Cursos

de Pedagogia formam para uma ação pedagógica que beneficie os diferentes, entre eles os

superdotados? Para tal,  foram aplicados questionários em alunas –professoras que atuam

na pré-escola (Anexo I) e foram  analisados currículos de cursos de formação de

professores da região do Triangulo Mineiro.

Os objetivos, portanto, da presente pesquisa são:

1. Analisar quais as concepções que professoras que trabalham na educação

infantil e estão no curso de formação de professores têm sobre o

superdotado e como se dá a sua prática de sala de aula.

2. Verificar junto a cursos de Pedagogia, que se destinam à formação de

professores, quais os conceitos que as professoras incorporam sobre o

superdotado ao longo da graduação.
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Capítulo I

Políticas Públicas de Inclusão

O termo portador de necessidades educativas especiais está sendo utilizado pelo

Ministério da Educação e do Desporto-MEC, para identificar as pessoas que precisam

receber educação diferenciada, entre elas o portador de altas habilidades (superdotado).

A educação dos portadores de necessidades educativas especiais é aqui

compreendida em sua dimensão não só educativa, mas também sociocultural, com o

objetivo de favorecer o desenvolvimento de suas potencialidades e de sua participação na

comunidade.

Do ponto de vista da política educacional, fundamenta-se no Plano Decenal de

Educação Para Todos (1993), compromisso assumido pelo Brasil, que inclui tópicos

considerados indispensáveis para a recuperação da Educação Básica Nacional.

Do ponto de vista da ação pedagógica, fundamenta-se na Política Nacional de

Educação Especial (1994), que contém, em síntese, os seguintes princípios, de acordo com

o documento “Subsídios para Organização e Funcionamento de Serviços de Educação

Especial – Área de altas habilidades/MEC”:

• Princípios Básicos da Educação Especial: De acordo com a Política

Nacional de Educação Especial (1994), “a educação deve ser, por principio,

liberal, democrática e não doutrinária”.

• Princípio da Normalização: A idéia de normalização traz em seu bojo dupla

mensagem: uma referente às condições de vida (meios) e outra à forma de

viver (resultados). No aspecto “meios”, significa oferecer aos portadores de

necessidades especiais as mesmas condições e oportunidades sociais,

educacionais e profissionais a que outras pessoas têm acesso. No aspecto

“resultados”, respeitando-se as características pessoais, normalização

significa aceitar a maneira de ser desses indivíduos, com direitos e deveres.

• Princípio da Integração: A idéia de integração implica necessariamente

reciprocidade. Isto significa que vai muito além da inserção do portador de

necessidades especiais em qualquer grupo:

- ensino, respeitando-se as necessidades e as características

diferenciadas desse aluno;
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- identificá-lo e atendê-lo o mais cedo possível, de modo a

prevenir e/ou reduzir as suas limitações, no que tange aos

processos de aprendizagem escolar e adaptação social;

-intensificar necessidades especiais em qualquer grupo. A

inserção limita-se à simples introdução física, ao passo que a

integração envolve a aceitação daquele que se insere. Do

ponto de vista operacional, o ideal da integração ocorre em

níveis progressivos desde a aproximação física, incluindo a

funcional e social, até a instrucional (freqüência à classe do

ensino comum).

• Princípio da Individualização: a individualização pressupõe a adequação do

atendimento educacional a cada portador de necessidades educativas

especiais, respeitando seu ritmo e características pessoais.

• Princípio Sociológico da Interdependência: sempre visando ao pleno

desenvolvimento das potencialidades, deve valorizar parcerias envolvendo

educação, saúde, ação social, trabalho.

• Princípio Epistemológico da Construção do Real: em respeito às diferenças

individuais e às circunstâncias sociopolíticas e econômicas, é preciso

“construir o real”, sempre visando, a médio e longo prazo, o atendimento a

todas as necessidades do alunado de Educação Especial.

• Princípio da Efetividade dos modelos de Atendimento Educacional: embasa

a qualidade das ações educativas. Envolve três elementos: infra-estrutura

(administrativa, recursos humanos e materiais); hierarquia do poder  (interno

e externo a instituições envolvidas); consenso político em torno das funções

sociais e educativas.

• Princípio do Ajuste Econômico com a Dimensão Humana: refere-se ao valor

que se deve atribuir à dignidade dos portadores de necessidades especiais

como seres integrais.

• Princípio da Legitimidade: no que se refere aos superdotados, a Educação

Especial deverá visar:

- ao direito do educando a um atendimento especial que se

fundamenta nas próprias características da sociedade

democrática brasileira, uma vez que todos os indivíduos
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devem ter oportunidades de desenvolver ao máximo suas

potencialidades;

- à garantia dos meios educacionais adequados e diferenciados,

a fim de favorecer seu desenvolvimento e participação ativa

na comunidade, uma vez que o aproveitamento e a

maximização das potencialidades humanas, sobretudo nos

países em desenvolvimento, se constituem em meta de

fundamental importância para o próprio progresso da nação;

- à expansão e à melhoria dos padrões técnicos de atendimento

ao educando, de forma a garantir a continuidade da

assistência educacional, estimulando assim o

aperfeiçoamento das equipes técnicas, mantendo eficientes

sistemas de supervisão e de coordenação capazes de avaliar

projetos, bem como de assegurar uma orientação continua e

adequada;

- à complementação do atendimento prestado pelo ensino

regular.

Tendo em vista os princípios acima citados, assim como todo o conjunto que norteia

a educação de alunos com necessidades especiais, mais especificamente aquele portador de

altas habilidades/superdotados, como a própria lei bem o define, podemos observar

claramente que, até o ponto explicitado, fala-se do atendimento pedagógico desse

indivíduo, mas não da formação regular daquele a quem compete fazer esse atendimento, a

não ser em cursos de capacitação e especialização de recursos humanos. Fala-se da

Educação Especial como um todo, mas ainda não da formação do educador como

identificador e agente principal na interação com essa criança, quando nos referimos mais

especificamente à Educação Infantil, como aponta o referido documento. Podemos

confirmar essa afirmação naquilo que o documento continua definindo como Planejamento

da Educação Especial:

A expansão da oferta de oportunidades ao educando portador de necessidades

educativas especiais tem as seguintes prioridades:

- acelerar o processo de integração no sistema regular dos processos

de triagem e de avaliação do aluno;
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- propiciar continuidade do atendimento até o grau de terminalidade

compatível com suas aptidões;

- elevar o padrão de qualidade dos serviços especializados da

Educação Especial, incentivando estudos, pesquisas e renovação de

metodologias especiais;

- a participação do aluno no contexto sócio cultural; favorecer ações

integradas e mecanismos de articulação entre as diversas agencias de

atendimento.

- desenvolver programas sistemáticos de informação à família e à

comunidade em geral;

- incentivar e apoiar a capacitação de recursos humanos, e incentivar

as alternativas educacionais na área da Educação Especial.

Segundo o mesmo documento, no momento presente, a política governamental se

volta para um maior fortalecimento dos sistemas estaduais e municipais de ensino,

enfatizando a ampliação qualitativa e quantitativa de atendimento aos portadores de

necessidades educativas especiais, consideradas as peculiaridades locais e regionais.

Analisemos item por item, para justificar nossa insistência na proposta de

implementar currículos que vão ao encontro das necessidades dos alunos com Necessidades

Especiais.

A Lei que se refere à inclusão de alunos com Necessidades Especiais corresponde

ao espírito desse primeiro item, que propõe, no Programa de Planejamento da Educação

Especial, acelerar o processo de integração, e o primeiro questionamento é o seguinte:

Quem vai mediar essa aceleração? Se é preciso identificá-lo o mais cedo possível,

pressupomos que alguém teria que ter um processo de formação regular, que permitisse tal

procedimento. Temos esse preparo nos cursos de formação de professores de maneira

geral? Triagem e avaliação são termos pesados e comprometedores, pois limita as

intermináveis variáveis que o ser humano apresenta; porém, se necessário, é preciso que

essa proposta seja levada a sério, de tal maneira que o risco da exclusão não aconteça e não

se caia na contradição das propostas legais. A continuidade do atendimento depende em

primeiro lugar da conscientização das instituições formadoras de docentes, da importância

do preparo do educador desde a educação infantil, para que o mesmo possa investir na

continuidade de seu próprio processo de qualificação. No que tange à proposta do item

cinco, observa-se que a base é esquecida em função de serviços especializados de pesquisas
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e renovação de metodologias. Quem as aplicaria? Ações integradas requerem uma mudança

gradual na construção cultural de um meio que focaliza o assunto necessidades especiais

como ideologia ou segregação de raça, o que na verdade fica preso a um mito construído

sobre a desinformação. Família e comunidade, principalmente a comunidade escolar,

devem estar engajadas no incentivo ao desempenho do trabalho de educador, exigindo cada

vez mais que sua formação de base, ou seja, de graduação, vá ao encontro às propostas da

própria competência de seu desempenho.Quais seriam as alternativas educacionais na área

da Educação Especial, para que o  educador saia com uma base adequada para lidar com

essa realidade de seu curso de graduação?

Segundo Candau, na América Latina, é cada vez mais contundente o discurso que

afirma a urgência e a inevitabilidade de reformas educacionais orientadas para a melhoria

da qualidade da educação ministrada pelos sistemas de ensino, principalmente em relação à

educação básica. Quando se participa de encontros, seminários e congressos em todo o

continente, chama a atenção a homogeneidade do discurso sobre a atual crise da educação e

suas causas, assim como a uniformidade dos temas destacados e das propostas que se tenta

pôr em prática nos diferentes contextos. As “palavras de ordem” são as mesmas:

descentralização, qualidade, competitividade, equidade, reforma curricular,

transversalidade, novas tecnologias, dentre outras de caráter secundário.

Ao mesmo tempo, é possível identificar o ressurgimento de uma antiga postura em

relação à educação que, para muitos, parecia já superada. Trata-se da forte crença no poder

“redentor” da educação, de um certo messianismo pedagógico, que afirma serem a

mudança nos sistemas e a renovação pedagógica os eixos fundamentais para a superação de

todos os problemas e de todas as dificuldades que enfrentam atualmente os países da

América Latina ante o acelerado processo de modernização. Como essa não é a primeira

vez em que isso acontece, e alguns de nós já presenciamos discursos semelhantes ao longo

da história desses países, seria interessante refletir sobre as circunstâncias político-sociais e

culturais em que esses discursos emergem e conquistam hegemonia.

Parece-nos fundamental que nos perguntemos, nas circunstâncias atuais, como é

construído esse consenso em torno do discurso sobre a urgência das reformas educativas

em relação aos caminhos pelos quais devemos colocá-las em prática.

Um outro autor que nos parece interessante nessa aproximação ao sentido das

reformas educativas é Sacristán (1997), pela força de seu pensamento e porque, sendo
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espanhol, reflete com base em uma realidade que tem inspirado muitas das reformas

atualmente presentes no continente latino-americano. Para esse autor, segundo Candau,

na linguagem política, o discurso sobre as reformas tem, principalmente,

o significado de um argumento justificador do interesse na melhoria da

qualidade da educação e está intimamente associado a um projeto

político (Candau,, 1999,p.31).

Contudo, no momento de implementação dessas políticas, o que se vê é que, em

geral, há uma acentuada distância entre as propostas de reforma e o dia-a-dia das escolas,

especialmente das escolas públicas, com os problemas que os professores enfrentam em seu

cotidiano.

Esse é um aspecto muito sério das atuais reformas educativas, e os sistemas

públicos de ensino estão muito debilitados em muitos dos países latino-americanos, onde se

estimula uma mentalidade segundo a qual quem pode pagar, não importa com que grau de

sacrifício, deve preferir as escolas privadas, pois elas são mais eficazes e oferecem um

ensino de melhor qualidade. Vivenciamos, assim, uma forte contradição entre um discurso

que formalmente valoriza a educação e prioriza a escola básica para todos e a situação real

de muitas escolas e das condições de trabalho dos professores do sistema público. Estes são

apresentados como ineficientes e resistentes às mudanças propostas. De forma muitas vezes

encoberta e sutil, a educação está sendo retirada das esferas dos direitos, pois existe um

verdadeiro retrocesso no reconhecimento dos direitos sociais, na medida em que o projeto

neoliberal procura integrá-la na dinâmica do consumo, como produto que também se

compra no mercado.

Um dos principais atores propostos para essa reforma é o Banco Mundial,

que, desde 1980 até hoje, de acordo com documentos institucionais (Candau,apud

Moreira,1999,p.35), sua postura em relação ao tema educativo tem sofrido mudanças

fundamentais: ampliou-se notavelmente seu investimento na área de educação; deu-se uma

importância crescente à educação fundamental e, nos últimos anos, à primeira série do

ensino médio; estendeu-se o financiamento às diferentes partes do mundo; passou-se a dar

atenção específica à educação das meninas, em razão principalmente, de resultados de

pesquisa que evidenciam relações positivas entre a educação da mulher-mãe e do bem-estar

dos filhos; e passou-se de um enfoque centrado em projetos a um enfoque setorial, que

abrange diferentes níveis, áreas e modalidades do sistema educativo.
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O Banco Mundial prioriza, em suas recomendações e conclusões,

investimentos nos seguintes aspectos: aumento do tempo de instrução, por meio da

ampliação do ano escolar, da flexibilização e da adequação de horários; reforço do dever de

casa; oferta de livros didáticos, considerados expressão operativa do currículo,

compensadores dos baixos níveis de formação docente; melhoria dos conhecimentos dos

professores, privilegiando-se a formação continuada em detrimento da formação inicial, e

estimulando-se os sistemas de educação à distância.

Segundo Lopes (1999,p.59), o discurso em defesa do pluralismo cultural, do

multiculturalismo/interculturalismo ou, ainda, da diversidade cultural vem sendo

reiteradamente incluído em documentos referentes a políticas  de currículo nacional de

diferentes países.  Aparentemente, isso acontece de forma contraditória com o objetivo

dessas políticas de organizar padrões/parâmetros curriculares/conteúdos básicos comuns e

estratégias de avaliação centralizada nos resultados das escolas.

No Brasil, a pedagogia da infância, apesar de assumir a especificidade da Educação

Infantil e das séries iniciais do ensino fundamental, não atingiu a estrutura curricular, que

permaneceu inalterada, sem dispor de supervisão e coordenação próprias em cada nível de

ensino. Prevalece, na parte específica do currículo de formação profissional, o modelo do

ensino fundamental, com o predomínio de organização disciplinar estruturada por

conteúdos (português, matemática, história, geografia, ciências, educação física e artes) a

serem desenvolvidos conforme os Parâmetros Curriculares das Séries Iniciais do Ensino

Fundamental. A perversidade do modelo aglutinado impede até a formação adequada do

profissional das séries iniciais do ensino fundamental, pela superposição de inúmeros perfis

profissionais e o excesso de disciplinas de natureza teórica, sem vínculo com a pratica

pedagógica.

Muitas das reformas curriculares que apontam para a diversidade cultural são

estimuladas por propostas da Organização das Nações Unidas (ONU), que, por intermédio

de suas agências, tem desenvolvido ações que visam uma “cultura para a paz”. A ONU

proclamou 1995 como o “ano das Nações Unidas em favor da tolerância (Resolução

48/126), no esteio da preocupação com o clima mundial de insegurança gerado pelo

aumento do desemprego, da discriminação de grupos minoritários, da miséria, das

desigualdades sociais, dos extremismos religiosos e da exclusão social, econômica e étnica.

A tolerância foi considerada fator essencial de paz no mundo e definida como  respeito aos

direitos individuais e liberdade dos outros, reconhecimento e aceitação das liberdades
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individuais em apreço pela diversidade cultural, o que implica não conferir a nenhuma

cultura, nação ou religião o monopólio do saber ou da verdade.

Com o objetivo de incrementar a educação para a tolerância, as ações da Unesco

incluem: difusão de métodos de ensino de línguas que favoreçam a aceitação do

bilingüismo, ampliação do acesso à informação sobre instituições internacionais de defesa

dos direitos humanos, assim como desenvolvimento do ensino de historia e de literatura, de

forma a iluminar a análise sobre a diversidade e multiplicidade de culturas no mundo.

A extensa e diversificada produção nas áreas de currículo e didática pedagógica em

curso, freqüentemente desconsideradas na elaboração das atuais políticas públicas

educacionais, apresentam inúmeras propostas e possíveis princípios para a construção de

currículos, notadamente para a formação de professores, sem a qual não se pode pensar em

modificar criticamente as práticas pedagógicas.

No que se refere ao multiculturalismo, Moreira (1999,p.82) se posiciona em uma

análise que abrange o tema, adicionando currículo e formação de professores, dizendo que:

 “ quando se considera que o currículo só se materializa no ensino, no

momento em que aluno e professores vivenciam experiências nas quais

constroem e reconstroem conhecimentos e saberes, compreende-se a

recorrente referência à prática e à formação docente nos estudos que

tomam o currículo como objeto de suas atenções. A mesma articulação é

visível no âmbito das políticas públicas, quando as reformas curriculares

se atrelam sempre mediadas que buscam afetar e modificar os diferentes

momentos e processos na formação do professorado”.

Moreira amplia sua discussão enfatizando a importância da diversidade cultural e a

construção dos currículos na formação docente. Diz que ao mesmo tempo em que defende

que a formação do professor seja informada por um enfoque multicultural, alerta para as

dificuldades teóricas e práticas que encontra em recentes análises e propostas formuladas

nessa direção. O argumento central é que o preparo de um professor comprometido político

e academicamente, apesar dos riscos apontados, pode beneficiar-se da preocupação com a

diversidade cultural.

Quando tratamos de diversidade cultural, tratamos também da necessidade da

inserção, nos programas e currículos de formação de professores, de estudos e análises

teórico-práticas da cultura do indivíduo talentoso superdotado, que acaba ficando à margem
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do processo de formação docente, seja ele qual for, desde a Educação Infantil, que é nosso

foco de interesse, até  o ensino médio.

É importante estarmos atentos ao nos referirmos a uma prática docente que tem

como proposta a inclusão e relações interpessoais enriquecedoras, exigindo mais do

professor do que aquilo que ele realmente pode dar, se não tiver contato com informações

pertinentes a esse campo de atuação alinhavado pelo seu currículo no curso de formação.

1.1 Legislação que protege a criança superdotada

Do ponto de vista legal, a Educação Especial fundamenta-se na Constituição da

Republica Federativa do Brasil (1988), especialmente em seu artigo 208.

“A Educação Especial na  Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-Lei

9394/96 –Cap. V – Da Educação Especial (Artigos 58 ao 60) entende como educação

especial a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de

ensino, para educandos portadores de necessidades especiais que abrange a criança

superdotada.” Mas, ainda assim, faz poucas referências, uma ou duas apenas, à criança

bem-dotada e talentosa: uma permitindo aceleração dos estudos, no sentido de diminuir a

extensão do tempo escolar, e outra aconselhando a educação especial para o trabalho,

destinada a alunos que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual e

psicomotora.

Quanto às provisões gerais para o desenvolvimento de talentos e capacidades, fica a

recomendação mais ou menos inserida ou subentendida nas alusões a “necessidades”,

“diferenciação” e “características” dos alunos, individualmente, o que aparece por todo o

corpo da lei.

Todavia, a legislação brasileira, de modo geral, e na área de Educação para bem

dotados em particular, delega amplamente aos sistemas de educação, estaduais ou

municipais, o estabelecimento de sua própria política e diretrizes para a ação, o que não tem

sido muito benéfico para os alunos mais capazes, pois os professores costumam ficar muito

mobilizados pelos outros tipos de alunos com necessidades especiais.

Baseado no  que o MEC/1995 define: ... “de acordo com as Diretrizes Gerais para o

Atendimento Educacional aos Alunos Portadores de Altas Habilidades/Superdotação e

Talentosos, altas habilidades referem-se aos comportamentos observados e/ou relatados que

confirmam expressão:
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 “traços consistentemente superiores” em relação a uma média (por

exemplo: idade, produção ou série escolar) em qualquer campo do

saber ou fazer. Superdotados e Talentosos são indivíduos que, por suas

habilidades evidentes, são capazes de alto desempenho, têm capacidade e

potencial para desenvolver esse conjunto de traços e usá-los em qualquer

área potencialmente valiosa da realização humana, em qualquer grupo

social (MEC/SEESP,1995).

Podemos ainda enfatizar os princípios que reforçam a urgência em se focalizar com

mais cuidado a questão do portador de altas habilidades/superdotado discutidos em vários

seguimentos de órgãos nacionais e internacionais, comprovando que é uma preocupação

mundial que se faça o atendimento apropriado a este indivíduo, sempre tomando muito

cuidado para que ele não seja categorizado ou excluído. Citaremos a seguir os mais

importantes órgãos e documentos que consideramos até o momento, que tratam deste

assunto:

•  Declaração Universal dos Direitos Humanos;

•  Convenção sobre os Direitos da Criança ( Adotada pela assembléia Geral

das Nações Unidas-20/11/89) – Artigo 2o ;

•   Constituição da Republica Federativa do Brasil (outubro/1988)- artigos

205,208,e 218;

•  Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (lei 5692/71) – artigo 9o .

•  Estatuto da Criança e do Adolescente – artigos 53, 54 e Pareceres:

• número 255/72 de 09/03/72 (Documenta 136, março 1972)

• número 436/72 de 09/05/72 (Documenta 138, maio de 1972)

• número 681/73 de 07/05/1973 ( Documenta 150, item 3.7)

• número 711/87 de 02/09/87 (Documenta 321, setembro de 1987)

• Portaria do Ministério da Educação CENESP/MEC número 69 de 28/08/86

• Na Declaração Mundial “Educação para Todos” ( da qual o Brasil é

signatário), resultante da Conferência Mundial sobre Educação para Todos,

realizado em  Jomtien, na Tailândia em 1990).

• Na Declaração de Nova Delhi de 1993 (cf. Item 3.5)

• Plano Decenal de Educação para Todos (1992-2003) – MEC
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• Declaração de Salamanca :  é ao mesmo tempo uma declaração de direitos e

uma proposta de ação. Surgiu na Conferência Mundial, patrocinada pela

UNESCO em junho de 1994, em Salamanca, Espanha. Tem como objetivo

maior garantir o direito de todos os alunos, com qualquer grau de deficiência

ou distúrbio de aprendizagem, ao que chamamos Educação comum.

Com base na legislação, foi criada em Minas Gerais a Diretoria de Educação

Especial do Estado, e o projeto por ela elaborado revela uma importante preocupação

quanto ao processo de inclusão de crianças com necessidades especiais. O que chama a

atenção nesse projeto é a sua organização em áreas de atendimento específicas para cada

categoria de necessidades especiais, inclusive a necessidade da criança

talentosa/superdotada.

Esse projeto consta do PAED – Programa de Apoio à Educação para a Diversidade,

que tem como eixos norteadores a educação inclusiva e a ressignificação dos serviços da

educação especial. Os projetos que constam nos subprogramas Currículo sem Barreiras e

Formação são os que mais nos interessam, devido à sua especificidade quanto ao nosso

assunto.

O subprograma Currículo sem Barreiras apresenta os seguintes objetivos:

• Orientar as escolas quanto às adaptações físicas, curriculares, didático-

metodológicas, e promover capacitação de pessoal, visando ao acesso e

permanência do aluno na rede regular de ensino;

• Subsidiar as escolas na organização e operacionalização dos currículos

escolares, flexibilizações e adaptações curriculares para os alunos com

necessidades especiais;

• Desenvolver projetos de acompanhamento e avaliação escolar dos alunos.

Entre os vários projetos que compõem este subprograma, consta o Projeto

laborAÇÃO, que inclui curso de capacitação de professores representado no

Triângulo Mineiro pelo Centro de Orientação e Pesquisa Educação Especial

– Oficina: Culinária, em Uberaba-MG.

O subprograma Formação tem como objetivos:

• Promover a capacitação dos profissionais da rede regular de ensino e da

modalidade da educação especial para a educação inclusiva, em parceria

com DCRH ( Departamento de Capacitação de Recursos Humanos);

• Possibilitar a formação e avaliação do pessoal em serviço;
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• Subsidiar as escolas para o atendimento às necessidades especiais no que

se refere à capacitação de professores e condições para ação-reflexão-

ação;

• Oferecer subsídios  teóricos para a implementação da educação inclusiva

por meio do banco de textos, troca de experiências e pesquisas.

Um dos projetos desse subprograma tem como proposta a capacitação de

professores para a utilização de desafios suplementares aos alunos com altas habilidades /

superdotação em salas de aulas comuns.

Com base no descrito acima, podemos refletir sobre esse documento, levantando

questões que já nos são familiares ao longo do processo da presente pesquisa. Embora a

criança com altas habilidades tenha sido lembrada nesse projeto, o bojo da proposta nos

parece esvaziado. Não encontramos nenhuma referência quanto às exigências de que o

professor tenha que ser formado para o trabalho com essa criança dentro do ensino regular,

para que o conhecimento do próprio curso de formação sirva como embasamento em sua

formação inicial que o qualifique ao acolhimento ao aluno com necessidades especiais.

Outra questão a ser olhada cuidadosamente é a ênfase que se dá ao atendimento às crianças

com dificuldades de aprendizagem por obstáculos físicos ou mentais, e não se aprofunda

com o mesmo cuidado no atendimento ao talentoso/superdotado ou, como consta no

projeto, portador de altas habilidades.

Não se trata de diminuir em grau de importância esse ou aquele aluno, mas sim de

dar a todos iguais oportunidades de se incluírem no sistema regular de ensino.

1.2 A Legislação  sobre a Educação Infantil

A partir da promulgação da Constituição brasileira de 1998, a Educação Infantil foi

admitida como um dever do Estado, provocando uma mudança no processo de construção

de identidade no educador infantil.

A LDB da Educação Nacional 9.394/96, no seu titulo III, art. IV, institui o

atendimento gratuito em creches, pré-escolas e às crianças de zero a seis anos de idade e,

ainda, no título V, capitulo II, sessão II, art. 29, inclui a Educação Infantil como o primeiro
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nível  da Educação Básica, tendo como  finalidade o desenvolvimento integral das crianças

nessa faixa etária.

Estudos feitos por Barreto (2001) apontam que o lugar da educação infantil nas

políticas públicas é muito tímido, principalmente no que se refere a crianças com menos de

7 anos. O Plano Plurianual  (PPA) 2002-2003 denota uma ausência  da criança com menos

de 6 anos em seus programas de atividades com a educação infantil, que não aparece como

em outros níveis na modalidade de programa.

Barreto (p.59-60), no mesmo texto, faz a sugestão de abordar a necessidade de dar

inicio ao cumprimento da meta 5 do PNE, que ao nosso ver é fundamental para o bom

trabalho com as crianças da Educação Infantil. A sugestão propõe “estabelecer um

programa de formação dos Profissionais de Educação Infantil que possibilitasse a

habilitação dos professores e dirigentes que atuam na área”.

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (RCNEI/98), com base

nos princípios e fundamentos tanto da Constituição quanto da LDB, sugere, como diretriz

orientadora do projeto pedagógico da Educação Infantil, que as UEI (Unidades de

Educação Infantil)  criem condições para o desenvolvimento integral das crianças, através

de uma atuação que propicie o desenvolvimento das capacidades física, cognitiva, afetiva,

estética e ética, além da preocupação com o desenvolvimento das relações interpessoais e

da inserção social.

Do ponto de vista do desenvolvimento da capacidade ética, o RCNEI/98 propõe que

os educadores se preocupem com a construção dos valores que devem nortear as ações das

crianças. A continuação desse documento (Volume dois) trata da Formação Pessoal e

Social e sugere que esses valores devam se pautar no desenvolvimento da sua autonomia e

da sua independência.

O Conselho Nacional (CNE), através da Resolução CEB 1/99, publicada no Diário

Oficial da União em 13 de abril de 1999, sessão1, p. 18, no seu art. 3o, institui as Diretrizes

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, em cujos Fundamentos Norteadores, entre

outros, estão os Princípios Éticos da autonomia.

Esse cenário legislativo indica a autonomia, enquanto objetivo educacional, com

papel fundamental no desenvolvimento do projeto pedagógico para a Educação Infantil.

Todavia, se nos textos legislativos encontramos fortes recomendações ao tratamento

pedagógico das questões relativas ao desenvolvimento da autonomia, do ponto de vista do

trabalho pedagógico, a formulação de tais documentos parece ter contribuído apenas para o
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acréscimo no vocabulário educacional, não parecendo constituir uma  preocupação para os

educadores.

Veremos mais adiante que a independência é uma das características, talvez a

principal, de um indivíduo talentoso e/ou superdotado. Uma educação infantil que cumpra o

objetivo educacional de desenvolver a autonomia das crianças estaria contribuindo para que

os superdotados fossem respeitados em suas iniciativas, beneficiando a ele e aos demais

alunos com quem convive em sala de aula. No próximo capítulo e nos seguintes, trataremos

um pouco mais a respeito da superdotação, tentando clarear o conceito, dentro de uma

perspectiva não discriminatória.
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Capítulo II

A Superdotação Infantil

2.1 Histórico das Concepções Sobre Superdotados

O interesse na identificação dos superdotados não é recente. Platão interessava-se

por descobrir os jovens mais capazes, a fim de que pudessem ser educados para a liderança

do Estado, e sugeria testes de aptidões naturais para sua seleção. Quem,vai mais a fundo na

pesquisa desse histórico é Tellford, que relata:

“A investigação científica dos superdotados remonta, prontamente, aos

relatórios de F.Galton (1869) sobre suas pesquisas genéticas e

estatísticas dos superdotados. Esses foram, realmente os primeiros

estudos quantitativos sobre aptidões humanas. Galton tentou

demonstrar que as aptidões naturais das pessoas derivam da

hereditariedade, exatamente da mesma forma que as características

como estatura e atributos físicos. Examinando cuidadosamente as

biografias de indivíduos com realizações destacadas, concluiu ele que

os elementos principais que contribuíam para a realização eram “a

capacidade, o zelo e a disposição para o trabalho." (Tellford,1988,

pág.218)

Galton acreditava que o fator mais importante era o “dom da capacidade elevada” e,

com base nos seus estudos, reconheceu dois tipos de capacidade: 1.“capacidade geral”,

exclusiva, que era fundamental para todos os pensamentos e ações. Reconheceu também, a

existência de certo número de 2. “aptidões especiais”, que poderíamos hoje redefinir como

talentos. Enfatizou a grande versatilidade que descobriu nos primeiros anos de vida dos

futuros gênios.

Um grande interesse foi despertado por esses relatórios e pelas investigações

posteriores, sobre as influencias sociais nos superdotados, assim como sobre o papel dos

fatores genéticos na inteligência superior. Fizeram-se relatórios sobre a liderança, a saúde

mental e a capacidade, e a genialidade foi apresentada por L.M. Terman (1904, 1905,1906)

como capacidade mental superior.

Com o advento dos testes de Binet que mediam a inteligência, que Terman levou

para os Estados Unidos, logo se descobriu que era grande a faixa de desempenho médio nos
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testes de inteligência, e que as pessoas que obtinham escores muito elevados nos testes

eram de fato excepcionais. As primeiras investigações, realizadas por Terman (1915,1925),

deram início ao ataque a muitas das crenças então vigentes sobre pessoas brilhantes e as

atitudes em relação a elas.

É importante salientar que os testes utilizados a princípio foram de caráter

fundamental para o início das investigações a respeito de indivíduos com grande

capacidade intelectual. Isso não significa que, com o passar do tempo e o avanço nos

procedimentos das pesquisas a esse respeito, os testes continuassem como carro-chefe das

investigações. Muito pelo contrário, hoje os teste são apenas e tão-somente instrumentos

auxiliares que facilitam mas não definem resultados. Atualmente, no Brasil existem poucos

centros de pesquisa a respeito do superdotado. Podemos verificar que a Universidade de

Brasília conta com pesquisadores representantes dessa linha de investigação, assim como

Universidade Federal de Lavras, com Zenita Günther, e a Universidade Federal de

Pernambuco, representada pelo professor Bruno Campello de Souza.

O interesse pela investigação sistemática das características de indivíduos

superdotados e talentosos teve início na década de 20, com o estudo longitudinal conduzido

por Terman (1926). Cerca de 1500 crianças americanas do ensino fundamental com QI

igual ou acima de 135 foram estudadas com relação a aspectos físicos e de saúde,

desempenho escolar, habilidades, interesses e traços de personalidade. Os resultados deste

estudo indicaram que as crianças superdotadas apresentavam um desenvolvimento físico

mais acelerado, eram mais ajustadas socialmente, apresentavam maior domínio de

conhecimento, atitudes morais e maturidade que a média da população da mesma idade. Na

vida adulta, estes indivíduos apresentavam alta produtividade, com muitas publicações, na

área científica e artística (Alencar, 1986; Virgolim, 1997).

Os relatórios de Terman constituem marco importante nas investigações sobre a

inteligência superior. Ele investigou mais de 1.000 crianças superdotadas e descreveu seu

desenvolvimento e comportamento. Tais crianças foram estudadas até atingirem a idade

adulta e as investigações proporcionaram um grande volume de dados sobre os

superdotados (Terman e Oden, 1947, 1959; Oden 1968, apud Tellford,1988)

Dentro desse contexto histórico sobre o superdotado ou portador de altas

habilidades, não poderíamos deixar de citar Lev. S. Vygotsky e seus estudos, pois será um

importante contribuidor de nosso embasamento teórico, e suas referências quanto à

inteligência e o processo do aprendizado; apesar de ter tido sua primeira publicação
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americana em 1962, suas investigações datam de 1914, iniciadas com o estudo de Hamlet,

de Shakespeare: “A tragédia de Hamlet, príncipe da Dinamarca”, que mais tarde, em

1925, deu origem ao livro Psycology of Art (Psicologia da Arte), que foi publicado na

Rússia em 1965. O ano de 1924 marcou seus estudos dos mecanismos psicológicos mais

sofisticados (as chamadas funções psicológicas superiores), típicos da espécie humana: o

controle consciente do comportamento, atenção, a lembrança voluntária, memorização

ativa, pensamento abstrato, raciocínio dedutivo, capacidade de planejamento. Nosso estudo

caminha por uma pesquisa histórico-cultural e encontra em Vygotsky uma sólida

contextualização nesse sentido, associando-o à educação e seu papel na vida da criança

numa ótica dialética.

“Seguindo as premissas do método dialético, procurou identificar as

mudanças qualitativas do comportamento que ocorrem ao longo do

desenvolvimento humano e sua relação com o contexto social. Coerente

com este propósito, Vygotsky fez, no final da década de 20 e no início

dos anos 30, relevantes reflexões sobre a questão da educação e seu papel

no desenvolvimento humano” (Rego,1996. p. 25).

Seguindo por essa linha de pensamento, podemos fazer uma conexão entre o

contexto social como fator estimulante ou não para  o desenvolvimento humano e

conseqüentemente como mola propulsora para a manifestação de altas habilidades e a zona

de desenvolvimento proximal, que é também uma das grandes contribuições de Vygotsky

para o entendimento do processo do aprendizado na criança e uma referência para o

professor, como orientação para lidar com o potencial real e o proximal que, com o trabalho

adequado do professor, poderá vir a ser o real, o que será tratado no Capítulo IV.

Embora tenha uma concepção diferente da de Vygotsky um outro pesquisador que

trata da inteligência e faz parte do processo histórico no estudo e concepção do conceito e

da estruturação da inteligência  é Jean Piaget, epistemólogo e psicólogo francês que estudou

o desenvolvimento, colocando um caminho seqüencial e às vezes paralelo e/ou simultâneo

na dinâmica de aquisição do conhecimento pela inteligência, através de esquemas

considerados por Piaget como estruturas mentais ou cognitivas, pelas quais os indivíduos

intelectualmente se adaptam ao meio, modificando seu comportamento quando necessário

para tal. O que permite a modificação de esquemas são: Assimilação, caracterizada pelo

processo cognitivo pelo qual uma pessoa integra um novo dado perceptual, motor ou
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conceitual nos esquemas ou padrões de comportamento já existentes. Acomodação, que é a

criação de novos esquemas ou a modificação de velhos esquemas. Ambas a as ações

resultam em uma mudança na estrutura cognitiva (esquemas) e no seu desenvolvimento.

Ocorrida a acomodação, uma criança pode tentar assimilar o estímulo, novamente. Uma

vez modificada a estrutura cognitiva, o estímulo é prontamente assimilado. Equilibração,

que permite que  a experiência externa seja incorporada na estrutura interna (esquemas)

das situações; ela é um processo auto-regulador cujos instrumentos são a assimilação e

acomodação.

Dessa forma, Piaget trata do aparecimento da inteligência bem antes da linguagem:

“De fato, a inteligência aparece bem antes da linguagem, o que quer dizer

bem antes do pensamento, o qual pressupõe o uso de signos verbais

(linguagem internalizada). Ela é inteiramente uma inteligência prática

baseada na manipulação de objetos; em vez se palavras e conceitos ela

usa preceitos e movimentos organizados em “esquema de ação”. (Piaget,

apud Wadsworth p.58).

Seguindo por essa cadeia histórica que abarca a inteligência e o individuo

superdotado, chegamos a um grupo da Universidade de Brasília, composto por Denise de

Sousa Fleith, Ângela Maria Virgolim,  Eunice Soriano de Alencar e outros, que

direcionaram suas pesquisas especificamente para o individuo superdotado e o papel da

escola em relação a ele, dando-nos maiores subsídios para nossa pesquisa e a consolidação

de seu embasamento teórico, principalmente no que diz respeito à relação escola/professor

e aluno portador de altas habilidades/superdotado.

Segundo Alencar (2001 p:125-126 ), não se acredita mais em dons herdados, o que

estimula a elaboração de programas que propiciem o desenvolvimento de talentos, para

todo e qualquer aluno.

O contexto escolar e o seu agente mediador-professor-devem ter em sua história um

processo de formação para construir um ambiente que acolha também esse indivíduo ao ser

identificado, sem, no entanto, encarar como um problema o indivíduo que não sabem

reconhecer como portador de altas habilidade/superdotado.

2.2 Caracterização da criança superdotada
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Segundo Alencar, o que caracteriza o superdotado é a presença de um notável

desempenho ou de habilidades ou aptidões superiores, e ainda acentua nossa premissa de

que, caso não haja encorajamento e estímulo, dificilmente as altas habilidades alcançarão o

seu nível máximo de desenvolvimento.

Atualmente, tendo em vista mudanças nas definições de superdotação que passaram

a incluir outros aspectos, além do nível intelectual, a proposta é utilizar fontes múltiplas na

identificação dos indivíduos superdotados e talentosos, de forma a não privilegiar

resultados em testes de inteligência. É importante ressaltar as limitações de testes de

inteligência e lembrar que existem formas diferentes de expressão de superdotação e

talento, e que desempenhos superdotados e talentosos podem emergir em certos momentos

sob certas condições. No processo de identificação de superdotados e talentosos, é preciso

também cuidado em não se adotar uma postura elitista, privilegiando alguns segmentos da

população estudantil. 

Nesse ponto o contexto sociocultural estudado por Vygotsky ressalta a importância

da história de experiências vivenciadas pela criança  principalmente através do brinquedo,

independente de sua classe social:

“Durante o brinquedo, as crianças dependem e, ao mesmo tempo,

transformam imaginativamente os objetos socialmente produzidos

e as formas de comportamento disponíveis no seu ambiente

particular” (Vygotsky,p.168).

Como a época da vida em que a criança freqüenta as instituições de Educação

Infantil se caracteriza pelo brincar como atividade principal que ela desenvolve, nada

melhor do que o educador infantil aproveitar esse momento para mediar  aprendizagens que

possibilitem aumentar o seu potencial para aprender. Assim sendo, o desenvolvimento da

criatividade e autonomia infantis pode ocorrer, se o professor oferecer o suporte necessário

para isso. Contudo, salas muito numerosas e má formação do professor podem ser

condições desfavoráveis.

Isso quer dizer que, independente da classe social, a manifestação de altas

habilidades pode ocorrer, mas necessita de uma interação de fatores internos e

ambientais.,A seguir, tratarei a respeito de estudos que mostram as condições em que a

criatividade humana pode se desenvolver.
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Capítulo III

Criatividade e Superdotação

Criatividade, segundo Alencar (2001), é um recurso humano natural que necessita

ser mais cultivado neste momento da historia, em que as mudanças se aceleram, levando a

incerteza a fazer parte inevitável de nossas vidas.

“Este recurso precioso tem sido, porém, severamente inibido por forças

adversas presentes na nossa cultura e que nos impedem de desenvolver e

realizar o nosso potencial para criar. (...) Nas escolas a preocupação

excessiva com a ordem, controle e disciplina limita também as

possibilidades de expressão criativa, contribuindo para a percepção da

escola pelo aluno como um local muitas vezes aversivo e

monótono”(Alencar,2001, p.60).

Atualmente, a escola  volta seu foco para o trabalho de criatividade, principalmente

em relação ao desempenho dos alunos na área das artes, o que parece limitar muito a

atuação do professor em outras áreas em que o aluno apresenta altas habilidades, pois nem

sempre estimular a criatividade significa atender bem o aluno superdotado ou talentoso,

pois a formação do professor nesse aspecto é deficiente e, para nossa proposta, essa não é a

questão primordial.

As definições pessoais ou fenomenológicas da criatividade envolvem a novidade ou

a singularidade, porém a colocam num quadro de referência pessoal. Um produto pode ser

criativo se for novo ou inédito para o individuo envolvido, se for uma criação própria e se

for uma expressão dele mesmo, e não ditada por outra pessoa.

Um depoimento interessante sobre o trabalho com Criatividade vem do Distrito

Federal, fruto do trabalho de alguns profissionais que trabalham com técnicas no Programa

de Enriquecimento para os Portadores de Altas habilidades da Fundação Educacional do

Distrito Federal no treinamento de professores (Virgolim,2002). Relatam que os resultados

são altamente positivos e que os exercícios em criatividade possibilitaram uma maior

abertura em sala de aula para a expressão do pensamento divergente, influindo no aumento

da auto-estima dos alunos, na expressão do humor e, principalmente, na satisfação do aluno

com o sistema escolar. Esse programa leva em conta que, na maioria das vezes, o professor

passa o ano todo com um aluno sem, no entanto, chegar a compreendê-lo ou aceitá-lo, por
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ter a pressão de um programa a ser cumprido e, mesmo que ele queira abrir espaço no

currículo escolar para alguma atividade mais criativa, muitas vezes não sabe como.

Segundo as autoras do livro”Toc, Toc, Plim, Plim”, que acompanham o Programa de

Enriquecimento para os Portadores de Altas Habilidades, a criatividade parece inserir-se na

categoria de atributo da natureza humana; contudo, pesquisas revelam que todos nós somos

criativos em alguma medida e que possuímos habilidade e talentos para inovar e inventar.

È bom que se ilustre esse trabalho com o tema criatividade,  já que sua relação com

o portador de altas habilidades/superdotado é intima e estreita, o que sugere mais uma vez

um trabalho enriquecido no preparo e formação de professores. Podemos visualizar, mais

uma vez, que a formação do professor ainda está longe de aliar-se a esses temas, já que os

mesmo estão ilhados em programas de enriquecimento, como o que já foi relatado acima,

para um grupo restrito de crianças. O ideal seria que os currículos dos cursos de formação

de professores contemplassem propostas de enriquecimento, para que os futuros docentes

pudessem utilizá-los em sala de aula, beneficiando todos os seus alunos, superdotados ou

não.

Estudos recentes, realizados em creches brasileiras (Maimoni, 2003), mostram que

atividades estimuladoras para a criatividade, como as musicais e as dramatizações, pouco

vem ocorrendo na Educação Infantil. Também a organização do espaço físico nas

instituições para a infância não contempla as possibilidades imensas do brincar da criança

pequena, para o desenvolvimento da sua criatividade.

Aspectos como esses reforçam mais uma vez a necessidade de uma melhor

formação do professor de Educação Infantil, uma vez que muito cedo as famílias colocam

seus filhos em instituições, privando-as de serem mediados em importantes aprendizagens

que ocorrem normalmente no ambiente familiar.

Muitos relatórios de correlação entre a criatividade e a inteligência têm sido feitos,

através de generalizações a partir de amostras, contendo uma gama restrita de fatores, tanto

de inteligência quanto de criatividade. O significado da correlação, nessas circunstâncias, é

difícil de determinar. Há muito se sabe que QI, acima de determinado nível, é

essencialmente não correlacionado até mesmo com uma área tão intelectualmente

desafiadora quanto o sucesso na universidade. Muitos fatores acham-se envolvidos. Fatores

como a saúde, a motivação, os hábitos de estudo e as finanças da família são dados

consideráveis.
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Embora possa ser verdadeiro que devamos olhar para os limites além do QI, a fim

de compreender a criatividade (Guilford,1950), não se segue necessariamente que a

inteligência possa ser ignorada em nossa busca de tal compreensão. Inteligência é, segundo

Gunther, um conceito em mudança. Segundo a mesma autora, a idéia tradicional de que

inteligência seria um traço fixo e estabelecido pelo plano genético, impossível de ser

modificado, está cada vez mais distante, considerando os resultados de estudos atuais na

área da neurociência. Ela é hoje considerada como um conjunto integrado de várias

capacidades cognitivas, sócio-emocionais, perceptuais, físicas, fisiológicas e até intuitivas,

funcionando em uma configuração maior em harmonia com o quadro de referência e

posicionamento geral da pessoa. Nessa perspectiva, para Gunther, a inteligência pode ser

estimulada ou inibida pela forma de interação que se estabelece entre a configuração de

predisposições existentes no plano genético e as oportunidades providas pelo ambiente

físico e social durante toda a vida.  A criatividade tem sido definida como envolvendo a

utilidade social, e parece lógico que a maioria das idéias criativas úteis tenda a provir dos

indivíduos mais inteligentes. A inteligência elevada não garante a atividade criativa, porém

a inteligência inferior certamente milita contra ela.

Os estudos das características de personalidade das crianças que obtêm escores

elevados nos testes de criatividade, ou que são classificadas por seus professores como

tendo uma criatividade elevada, são de grande interesse para os pais, psicólogos e

educadores. Compreende-se perfeitamente bem que muitas crianças pequenas, que são

criativas, já não o serão na idade adulta, e sabemos que pode ser pela deficiência de um

contexto interagindo com inúmeros fatores, como familiar, social, escolar e motivacional,  e

que algumas crianças não classificadas como criativas poderão converter-se em adultos

criativos. Entretanto, ao que parece, as crianças designadas como altamente criativas têm

maior possibilidade de vir a ser criativas na vida posterior do que as não classificadas dessa

maneira. Caso as crianças classificadas como criativas não se revelem adolescentes ou

adultos jovens criativos, seria também interessante determinar por que isso ocorre. Seja

como for, o estudo sobre a criatividade nas crianças certamente parece justificado.

Vigotski e Piaget teceram suas observações construindo sobre o imaginário

construtos que embasam o estudo da criatividade na criança. Para os propósitos deste

trabalho, serão consideradas as contribuições da Psicologia Histórico-cultural de Vigotski,

preservando a forma russa de grafar o seu nome.
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Para esse autor,  o brinquedo tem papel fundamental no desenvolvimento da

criança, pois está relacionado com a maturação das necessidades através das quais ela tem

condições de criar uma situação imaginária, na qual,  a nosso ver, o exercício da

criatividade é contínuo.

“Assim, ao estabelecer critérios para distinguir o brincar da criança de

outra forma de atividade, concluímos que no brinquedo a criança cria

uma situação imaginária porque contém regras.

(...)  toda situação imaginária contém regras de uma forma oculta e todo

jogo com regras contém, de forma oculta, uma situação imaginária. O

desenvolvimento a partir de jogos em que há uma situação imaginária às

claras e regras ocultas para jogos com regras às claras e uma situação

imaginária oculta delineia a evolução do brinquedo das crianças”

(Vygotsky,2002.p.125-126).

À ação criativa na idade pré-escolar proporciona à criança a possibilidade de, no

brinquedo, operar com significados que surgem das idéias e não das coisas. Segundo

Vigotski (2002, p.129),  “...Um pedaço de madeira torna-se um boneco e um cabo de

vassoura torna-se um cavalo”, indicando que o brinquedo cria na criança uma nova forma

de desejos. Como não pode ter a satisfação imediata dos seus desejos (como no exemplo,

andar a cavalo de verdade), ela os realiza por intermédio da imaginação, mas utilizando

objetos reais. Assim, ela poderá fazer relações entre ela e seu papel no jogo e suas regras,

adquirindo referencias que, no futuro,  serão seu parâmetro de ação real e de moralidade.

Uma das sugestões desse autor (1987) para esclarecer melhor o fenômeno criativo

foi elaborar uma analogia entre os fenômenos criatividade e eletricidade. Percebemos que a

eletricidade está presente em eventos de diferentes magnitudes. Existe em grande

quantidade nas grandes tempestades, com seus raios e trovões, mas ocorre também na

pequenina lâmpada, quando ligamos o interruptor. A eletricidade é a mesma, o fenômeno é

o mesmo, só que expresso com intensidades diferentes. A criatividade se processa da

mesma forma. Todos somos portadores dessa energia criativa. Alguns vão apresentá-la em

mais alta ou menor intensidade mas todos possuímos o potencial. A maneira como ele será

direcionado é que variará. Um adulto disposto a responder as perguntas de uma criança será

um mediador importante em tarefas que ela esteja tentando realizar sozinha, bastando uma

assistência, em forma de resposta verbal oral ou de demonstração, desse adulto ou de um

colega, para consegui-lo, prosseguindo, assim, a criança para níveis mais complexos.



41

Brincadeiras e jogos podem oferecer informações sobre o contexto em que a criança

pequena se desenvolve, imitando de início o mediador, para depois realizar a tarefa com

autonomia.

Infelizmente, pesquisas realizadas em nossa realidade (Maimoni, 2003) têm

indicado que atividades importantes para o desenvolvimento da criatividade da criança na

faixa de 5 anos, como a expressão musical, não são muito envolventes ou motivadoras para

essa criança.

Mesmo porque a criatividade também é tratada como um tema padronizado, o que

foge completamente da própria proposta do termo criar. O professor acaba por direcionar as

atividades propostas em sala de aula, que poderiam estimular a manifestação de imensos

potenciais criativos de alunos, que são impedidos de liberar suas habilidades, já que são

direcionados. É comum vermos planejamentos que têm como objetivo o trabalho com a

criatividade e que, no entanto, “ditam” passo a passo o que deverá ser feito. O próprio

senso crítico do aluno deixa de ser trabalhado ao se ver diante de tantos direcionamentos de

cores, formas, materiais e outros. Isso não quer dizer que não deva existir um panejamento

das ações educativas, nem uma direção a ser dada pelo professor, mas a brincadeira

proposta pela própria criança é pouco explorada.

É de preocupar quando, ao entrar em contato com um aluno superdotado/talentoso,

o professor não consegue acompanhar seu raciocínio, ou a própria habilidade ou talento em

desenvolver esta ou aquela atividade, sem as costumeiras travas a que na maioria das vezes

ele se recusa a reconhecer estar atado. Pais de crianças superdotadas e professores do

Ensino Especial sempre procuram ajuda em centros e programas, que têm como conteúdo o

trabalho com a criatividade, assim como a busca de material especifico da área, indicando

em nosso contexto uma escassez de instrumentos e recursos disponíveis e de fácil acesso ao

professor de sala regular.

Dentro das linhas de orientação pedagógica das Diretrizes Gerais para o

Atendimento Educacional aos Alunos Portadores de Altas Habilidade/Superdotação e

Talentos do MEC, em relação a criatividade, vários são os rumos que o professor poderá

seguir para promover melhores condições para o desenvolvimento do potencial criador.

Isso implica reconhecer que a criatividade incorpora uma variedade de processos

(resolução de problemas, pensamento divergente, pensamento convergente) e uma série de

fatores motivacionais e de personalidade (como autoconceito, autoconfiança, curiosidade,
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flexibilidade, motivação intrínseca). Isso tudo implica que esse professor precisa ser

devidamente formado, tema  a ser tratado no próximo capítulo.
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Capítulo IV

Formação de Professores e os Portadores de Altas Habilidades/Superdotados

e a inclusão

Segundo os documentos do MEC, o professor de portadores de altas

habilidades/superdotados não precisa ser um especialista ou um portador de altas

habilidades/superdotado, como erroneamente se imagina. O bom atendimento pressupõe

preparação do professor no campo do conhecimento sobre identificação e características

desses educandos e sobre as alternativas de atendimento viáveis em cada situação concreta.

Nossa crítica a respeito dessa afirmação é a seguinte: essa preparação no campo do

conhecimento deveria estar diretamente ligada ao curso de formação desse professor, já que

é no curso inicial de sua formação como docente que ele precisa entrar em contato com o

conhecimento sobre o universo do portador de altas habilidades/superdotado e a sua

importância como agente mediador na inclusão desse aluno. O documento continua: “acima

de tudo, espera-se que esse professor tenha sensibilidade para promover a estimulação do

aluno para as áreas de interesse deste, bem como para favorecer o seu ajustamento em sala

de aula”.

Além dos conhecimentos construídos na área, o professor deverá ter uma

personalidade rica de atributos, como autenticidade, criatividade, espontaneidade,

confiança, experiência, segurança e equilíbrio emocional, coerência nas atitudes, sentido de

auto-renovação e atualização constantes, entusiasmo pela aprendizagem e flexibilidade para

se adaptar a situações diferentes. (MEC, 1995.)

Sob uma ótica mais realista de quem lida com o dia-a-dia do professor, observamos

que essa proposta desenha o perfil de um superprofessor que, além de não ter um curso de

formação inicial que o prepare para lidar com o portador de altas habilidades, deverá fazer a

mágica de “ajustá-lo” em sala de aula, ter inúmeras virtudes e ser um facilitador da

aprendizagem do aluno. Preferimos, nesse contexto, usar o termo mediação quando

tratamos da importantíssima questão da inclusão no trabalho com as ditas “diferenças”, pois

o professor bem formado saberá observar o seu aluno e perceber quanto se encontra em

uma zona de desenvolvimento proximal, necessitando ser mediado em suas aprendizagens.

Explicitaremos melhor esse aspecto a seguir.
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4.1 O Trabalho com o Portador de Altas Habilidades na Pré-Escola - quatro a seis

anos

Essa modalidade de atividade é realizada por meio de programas baseados em

experiências globais, espontâneas, naturais e ativas, de acordo com as etapas de

desenvolvimento da criança, segundo os documentos do MEC. Esse atendimento integra o

sistema de educação e tem por objetivo iniciar o processo de escolarização da criança. Eis o

que diz o documento no Cap. IV, item 4.1, pág.50 e 51. Com relação aos aspectos físicos

dos ambientes de educação, o mobiliário e o equipamento devem favorecer o

enriquecimento das atividades de estimulação.

• O registro do desempenho da criança é importante, visando à avaliação de

seu desenvolvimento dentro dos programas. Para isso podem ser utilizados

registros fotográficos, filmados ou gravados.

• Na pré-escola, o atendimento individualizado ou em pequenos grupos

prosseguirá para a criança portadora de altas habilidades/superdotada,

estimulando-se as áreas que necessitem de maior reforço e dando-se ênfase

ao desenvolvimento das atividades de competência da vida social por meio

do trabalho em grupo e da recreação. Os grupos, nesse caso, não poderão

ter mais de seis crianças.

O trabalho com essas crianças por parte dos professores poderia ser mais proveitoso,

se ele tivesse noções básicas, em seu curso inicial de formação como docente, sobre as

potencialidades reais que poderiam ser reforçadas e as potencialidades proximais que

poderiam ser estimuladas. Isso beneficiaria todos os seus alunos, e não apenas aqueles com

altas habilidades, sendo que estes não ficariam sem o atendimento escolar de que

necessitam. É pertinente nesse momento reafirmar o que vem a ser a zona de

desenvolvimento real e sua relação com  a zona de desenvolvimento proximal. Conforme a

proposta vigotskiana, a zona de desenvolvimento real pode ser entendida como aquelas

conquistas ou aprendizados que já estão consolidadas na criança, não precisando ela de um

mediador ou assistente para resolver uma situação, e a zona de desenvolvimento proximal

é aquela que se forma ou é ativada no momento  em que a criança, mesmo tendo elementos

e capacidades potenciais para fazer,  precisa de um agente mediador, para que conclua a

tarefa ou resolva a situação. Esses conceitos são de extrema importância para o professor,

pois evidenciam aspectos da criança que precisam de maior atenção e estímulo por parte
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dele. Um dos indicadores de que a criança se encontra em uma zona de desenvolvimento

proximal, ou seja, próxima de aprender algo, são as perguntas que Linhares (1995,p.23-31),

com base em diversos estudiosos, chama de perguntas de busca. É possível que a criança

que apresenta altas habilidades/superdotada possa ser melhor compreendida com a inserção

desses conceitos no processo de formação do professor e, conseqüentemente, em sua

prática diária, dando maior qualidade ao processo de desenvolvimento dessa criança. Isso

nos leva a refletir sobre a importância da historia sociocultural de cada criança para a

formatação das disciplinas a serem ministradas, que estejam coerentes com essa realidade

social. Sendo o professor o agente mediador do aprendizado, é a ponte que concretiza,

dentro da escola, o processo dialético na relação do individuo com a sociedade. Essa

concretização só será efetuada com sucesso se a linguagem, que para Vigotski é de longe o

meio mais importante para o desenvolvimento da criança nesse caminho do aprendizado

histórico-dialético, for enfocada e utilizada com seriedade e a devida importância.

A educadora que no seu cotidiano se preocupa com suas ações e que, acima de tudo,

possui uma relação baseada no respeito à individualidade de  seus alunos, será, da mesma

forma, respeitada naturalmente por eles, que irão mais facilmente compreender quando essa

educadora, por necessidade, colocar limites dentro da sala de aula. Dessa forma, uma tal

educadora não estará impedindo a conquista da autonomia pelas crianças, mas sim

preparando-a. Em um estudo brasileiro recente, Maimoni e Tomás (2003) verificaram que

esse aspecto da autonomia é, na criança de 3 a 6 anos da educação infantil, o menos

desenvolvido pelas educadoras.

Um dos maiores cuidados que o presente trabalho exige é justamente o de observar

critérios muito bem estabelecidos no sentido de promover, através da formação curricular

do professor, boas perspectivas de criar para quem quer que seja a oportunidade de um

trabalho estimulante, para que o próprio contexto educacional promova condições de

expressões das habilidades especiais que porventura o aluno possa ter, independente de sua

classe social, raça ou sexo. Só o conhecimento sobre o universo do aluno portador de altas

habilidade/superdotado pode dar a alguém essas categorias de informações que alavancam

mudanças de atitudes na docência, incluindo e priorizando o ser humano enquanto cidadão

que tem direito à educação de qualidade através de seus professores bem formados e

informados.

Além dos conhecimentos de senso comum, é imprescindível que, ao optar pela

docência, o indivíduo também tenha o direito às informações científicas, pertinentes aos
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indivíduos que provavelmente poderá ter em sua classe, até para que possa fazer um

trabalho interdisciplinar consciente e critico, não fragmentado nem dicotômico.

4.2 O Professor da Educação Infantil e sua Formação: preparado para

reconhecer e incluir o portador de altas habilidade/superdotado?

Dentro de uma perspectiva humanizadora e também histórica, Kramer (2002,p.127)

faz referências ao respeito e consideração que se deve ter a toda uma bagagem trazida pelo

professor em sua história docente, quando nós, profissionais educadores, recebemos novas

propostas legais para direcionar nossa atuação enquanto profissionais da educação. Assim

também o é com a educação infantil: novas propostas, metodologias, teorias, vão

aparecendo, e nós temos que nos ir adequando a elas, como se zerássemos nosso saber e

recomeçássemos sempre. Sabemos que isso não é possível e acaba por se constituir em um

desrespeito às experiências e construções ocorridas anteriormente.

E, dentro dessa perspectiva de entendimento da formação do profissional na

educação infantil,, Kramer  (apud Machado,2002,p.128-129) acredita que o processo de

formação se faz em etapas que se resumem em formação prévia do ensino médio  ou

superior, em que circulam os conhecimentos básicos relativos às disciplinas e os

conhecimentos científicos relativos à infância (psicologia, sociologia, antropologia etc), que

oferecem subsídios para a atuação dos adultos com as crianças; uma outra etapa é a

formação continuada, que poderia incluir: formação para o movimento social, com uma

orientação de cunho político ou também a formação em temas gerais ou específicos;  a

formação em cada escola, que garanta horário de estudo individual e coletivo, assim como

debates, no  intuito de compreender a realidade mais ampla e o que acontece no dia-a-dia

com as crianças, com cada criança, com cada um de nós; e a formação cultural,  que

favorece experiências como a arte em geral.

A formação de profissionais da educação infantil precisa ressaltar a dimensão

cultural da vida das crianças e dos adultos com os quais convivem, apontando para a

possibilidade de as crianças aprenderem com a história vivida e narrada pelos mais velhos,

do mesmo modo que os adultos concebam a criança como sujeito histórico, social e

cultural. Observar as particularidades infantis, promovendo a construção coletiva de

espaços de discussão da prática, que exige embeber a formação na crença de que não há
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“déficit” na criança, nem no profissional que a ela se dedica, a ser compensado; há saberes

plurais e diferentes modos de pensar a realidade.

Atentar para os saberes e valores dos profissionais, a partir de seu horizonte social,

para sua etnia, sua história de vida e trabalho concreto, é a singeleza que cerca uma

proposta de formação, e nisso está também sua força e sua possibilidade de êxito.

Nesse mesmo capítulo, Kramer (2002, p.129) ainda enfatiza:

As políticas de formação vivem um impasse: depois de avançar no início

dos anos 90, chegando a elaborar-sob liderança da Coordenação de

Educação Infantil do MEC-uma série de documentos no sentido de

delinear uma política de formação, temos hoje parâmetros de formação,

referencial de currículo, propostas localizadas e esporádicas.A ação do

MEC tem sido, infelizmente tênue (para não dizer omissa) em relação a

essa questão, seja pela pequeníssima destinação de recursos para a

formação feita pelos municípios, seja porque a liberação desses recursos

não tem implicado mudanças de carreira ou salário.(...) que saibamos

implementar políticas públicas de formação, sem tornar os professores

escravos de métodos, documentos legais ou receituários pedagógicos,

contribuindo para sua profissionalização, de um lado, com ganhos em

termos de carreira e salários.

A formação profissional dos educadores da infância exige uma forte coordenação

docente em direção aos objetivos profissionais da formação, uma convergência solidária de

esforços e uma prática interdisciplinar da atuação docente.

A coordenação docente, ao nosso olhar, implica focar os inúmeros universos que as

crianças trazem, e algumas delas com algum diferencial, como a superdotação. Esse

diferencial necessita de uma atitude inclusiva por parte do professor da Educação Infantil, o

qual nos parece não estar apto a exercê-la, por ser um campo para ele ainda desconhecido.

A inclusão, hoje, é um caminho sem volta, e para isso faz-se necessária uma

formação mais especifica no processo de graduação docente. Segundo Mantoan (2001,

p.225), “existe por parte dos professores um medo de não terem habilidades pedagógicas

para a inclusão”. Reafirmamos neste momento quanto é importante o curso inicial de

formação de professores tratar do tema superdotação, ao lado das outras necessidades

especiais de alunos,  para acolher o superdotado na Educação Infantil, internalizando seu

papel como mediador nos primeiros caminhos institucionais trilhados pela criança
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portadora de altas habilidades/superdotada,  para que essa diferença seja utilizada como

uma fonte de enriquecimento e interação harmoniosa com as outras crianças. Quanto às

diferenças, Mantoan (2001, p.225) aborda com sabedoria o grande manancial de riquezas

que é trabalhar com elas e com a mediação de suas aprendizagens:

“As diferenças entre os aprendizes são fontes de contradições e de

confrontos que perturbam a turma, desafiando-a a superar esses

estados de desequilíbrio e propiciando progressos na compreensão

e no respeito à diversidade das opiniões, sentimentos,

representações do conteúdo em estudo.”

Nessa perspectiva, as trocas que ocorrem durante o processo de mediação feito pelo

professor passam a ser extremamente enriquecedoras, dando ao docente a certeza da

legitimidade de seu trabalho.

Para Formosinho (2002 p.178), a transmissão da base de legitimidade profissional

ocorre, de forma indireta ou direta, ao longo de todo o curso, pois há convergência entre o

oficio do formador (profissional de ensino), o ofício para que o formando está sendo

formado (profissional de ensino) e o modo de formação (ensino de ser profissional de

ensino). Esta especificidade de formação torna inevitável que as práticas de ensino dos

formadores sejam importantes modelos de aprendizagem da profissão. Assim, uma etapa

importante da formação prática do futuro professor consiste na prática docente de seus

formadores, e as práticas de organizações do ensino na instituição são dimensões

importantes da formação prática dos futuros professores, a par da prática pedagógica.

Dessas práticas docentes, as práticas de ensino e as práticas de avaliação parecem as mais

relevantes para a formação prática de professores. As práticas de ensino são muito

importantes, pois permitem ao aluno experienciar métodos e técnicas diferentes dos já

observados no seu anterior currículo discente e, assim, alargar o seu horizonte de

experiência, que se poderá transferir para o desempenho docente. Isso não acontece com

demasiada freqüência, como veremos a seguir sob a ótica de Kishimoto (2002).

A formação do profissional de educação infantil é discutida por Tizuko Kishimoto

em uma dimensão explicativa e esclarecedora, a despeito das mobilizações e conflitos que

circundam a vida profissional do educador infantil, a partir de sua formação.
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Segundo Kishimoto (2002), a natureza disciplinar do processo de formação de

professores nas universidades cria enormes dificuldades nos saberes teórico-práticos do

cotidiano do professor. O professor em formação precisa de subsídios que o auxiliem a

compreender a criança e como ela constrói seu conhecimento:

“O poder constituído dos campos disciplinares tem efeitos catastróficos,

por exemplo, na formulação de currículos da educação infantil. A criança

pequena aprende em contato com o amplo ambiente educativo que a

cerca, que não pode ser organizado de forma disciplinar. A linguagem é

desenvolvida em situações do cotidiano, quando a criança desenha, pinta

ou observa uma flor, assiste a um vídeo, brinca de faz-de-conta, manipula

um brinquedo, explora areia, coleciona pedrinhas, sementes, conversa

com amigos ou com seu professor” (Kishimoto, 2002, p.108).

De acordo com a mesma autora, é preciso pensar em uma outra modalidade no

processo de formação do professor da educação infantil, menos polivalente no sentido de

abranger todas as séries e mais especifica em sua organização curricular, para que não haja

uma fragmentação que venha a causar uma desordem  no campo de ação do professor da

educação infantil.
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Capítulo V

OS CAMINHOS DA PESQUISA

Primeira Etapa: INVESTIGANDO O SABER OBSERVAR AS

CARACTERÍSTICAS DA SUPERDOTAÇÃO PELO PROFESSOR

A fim de responder às questões postas no início desta pesquisa, procurei um

instrumento que pudesse aferir o quanto as educadoras infantis conheciam acerca do tema.

Um dos poucos materiais elaborados para a nossa realidade é  o instrumento desenvolvido

pela Universidade Federal de Lavras e do CEDET – Centro para Desenvolvimento do

Potencial e Talento- o referencial pedagógico do CEDET, organizado em uma lista de 26

indicadores, aleatoriamente distribuídos, e derivados das áreas de dotação e talento, que

pede ao professor que indique em cada item os dois alunos de sua turma, menina ou

menino, que na opinião deles apresentam as características da lista. A própria folha de

observação constitui o material básico empregado na preparação dos professores. O

instrumento, além do diagnóstico, apresenta um plano individual de enriquecimento para

cada criança identificada pelo instrumento, de acordo com seu talento, respondendo às suas

necessidades e interesses, e integrado ao trabalho da escola regular. Com base em estudos

realizados por outros pesquisadores, Gunther, autora do instrumento,  sugeriu um composto

das características gerais das crianças portadoras de talentos por áreas e subáreas, o que

pode servir de orientação para o professor na localização da presença de capacidades e

talentos no grupo de alunos, em sala de aula.Essas características compreendem:

• Inteligência e capacidade geral (IG): há consistência entre os

pesquisadores sobre a existência de um conjunto de sinais captáveis nos

detentores de talento, acima e além de atributos específicos observáveis. O

reconhecimento desse “potencial geral”, na observação das crianças em

situação natural, no dia-a-dia escolar, orienta-se por duas vias:

1. Vivacidade mental: que se reconhece pela maneira como as crianças

expressam curiosidade, questionam, interrogam, perguntam;

enfrentam desafios; encontram vias para expressar senso de humor;

têm boa memória; quase sempre mostram ter domínio sobre um

considerável fundo de conhecimento e informações; aprendem,

compreendem, apreendem com facilidade e por vários meios.
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2. Automotivação e confiança: que se observa naquelas crianças que têm

“cabeça própria”, independência acompanhada de persistência,

compromisso com a tarefa e motivação interna; que aceitam correr

riscos e têm iniciativa; podem apresentar-se animadas, participantes,

confiantes e seguras, ou autocontidas e envolvidas com seus interesses

pessoais, sempre com responsabilidade e presença própria.

• Capacidade pronunciada – talento acadêmico (talento verbal TV e

pensamento abstrato PA : além dessa base de capacidade geral, há

indicações de que existem traços visíveis, localizáveis em certas expressões

de talento, diferenciadas daquilo que se considera genericamente como

“inteligência” e “capacidade”. Nas situações escolares podem-se distinguir

essas características em áreas geralmente básicas ao sucesso escolar, como

linguagem e matemática, razão pela qual esse tipo de capacidade costuma

ser chamado “talento acadêmico”.

• Talento verbal (TV), associado ao desempenho nas áreas de comunicação e

linguagem, demonstrando a criança ter bom domínio da comunicação e uso

da língua, precisão e concisão na expressão verbal, geralmente é avançado

academicamente nas áreas da linguagem falada e escrita, e mostra ter gosto e

eficiência ao lidar com palavras.

• Pensamento abstrato (PA), associado ao desempenho nas áreas das

ciências e matemática, é sinalizado pela capacidade de analisar, associar e

configurar símbolos e conceitos; boa organização interna, raciocínio e

lógica, e notável capacidade no estabelecimento e identificação de causas

nos fenômenos observados, chegando Pa formação de conceitos a partir de

fatos. Um dos traços mais freqüentes nesse tipo de criança talentosa é a

capacidade de concentração e persistência.

• Criatividade (CA): associam-se à criatividade e produção original,

cientifica ou artística, traços como: preferência pelo pensamento holístico,

intuição e pensamento intuitivo, produção de objetos ou idéias, marcada por

originalidade e fluência, embora tenha elevado senso critico e autocrítica.

Por apresentar maior sensibilidade e perceptividade em todas as situações

quase sempre é considerado como “diferente” e fora dos “padrões” do

grupo.
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• Talento psicossocial (PS): são apontados como traços e características de

portadores de talento psicossocial e capacidade e gosto por cooperação,

senso de grupo, sintonia com o grupo, e até mesmo uma capacidade de

irradiação de energia própria para o grupo; traços desse tipo de talento são

ainda visíveis na preocupação e sensibilidade às necessidades dos outros,

combinado com o profundo senso de justiça e respeito ao outro, a quem

considera, ouve e trata com bondade e amizade.

• Talento psicomotor (PM) :essa área talvez de mais fácil concretização,

apóia-se na demonstração de habilidades sensório-motoras, controle da

mente sobre as diferentes partes e funções do sistema muscular e ósseo,

talento esportivo, e desempenho físico-motor qualitativamente superior.

Gunther (2000, p.50), contudo, adverte:

“O professor, porém, não deve esperar encontrar essas características,

aqui descritas sob a forma de atributos e traços relativamente abstratos,

expressas de maneira muito clara em seus alunos, em uma sala de aula

comum. Isso é mais um conhecimento que ele deve ter, mas a

interpretação e tradução dessas abstrações em termos de comportamentos

visíveis e verbos de ação, que podem efetivamente ser observados, vão

depender certamente de alguma ajuda externa, algum tipo de

instrumentação ou guia de observação. (...) Também não se deve

esquecer que cada criança é única, e que pode haver uma criança em

quem não vemos muitos desses traços já diferenciados, mas que por

outras formas, seja pelos seus interesses, por exemplo, seja pelo

posicionamento geral frente às situações da vida, estão também

sinalizando a existência de capacidade superior”.

Critérios para avaliar sinais de talentos:

Cada folha é processada, surgindo dali a lista de crianças daquela turma que

apresentam sinais de capacidades e talento, dentro das diversas áreas:

1. Capacidade e inteligência geral (IG)

Considera-se portador de sinais de talento e capacidade intelectual geral a criança

cujo nome foi anotado em pelo menos seis dos seguintes itens:

4  Melhores nas atividades extracurriculares e extraclasse;

6 Mais curiosos, interessados e perguntadores;
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9 De melhor memória, aprendem e fixam com facilidade;

10 Mais persistentes, compromissados, chegam ao fim do que fazem;

11 Mais independentes, iniciam o trabalho e fazem sozinhos;

12 Entediados e desinteressados, sem serem atrasados;

17 Mais ativos, perspicazes, observadores;

18 Mais capazes de pensar e tirar conclusões;

21 Mais levados, engraçados, “arteiros”;

22 Que a professora considera mais inteligentes;

25 Que produzem respostas inesperadas e pertinentes.

ou em pelo menos quatro dos seguintes indicadores:

9 De melhor memória, aprendem e fixam com facilidade;

11 Mais independentes, iniciam o trabalho e fazem sozinhos;

13 Mais originais e criativos;

17 Mais ativos, perspicazes, observadores;

18 Mais capazes de pensar e tirar conclusões;

22 Que o professor considera mais inteligentes;

25 Que produzem respostas inesperadas e pertinentes.

2. Talento Verbal (TV)

Presença em pelo menos três dos seguintes itens:

Os melhores da turma nas áreas de linguagem, comunicação e expressão;

5 Mais verbais, falantes e conversadores;

7 Mais participantes e presentes em tudo, dentro e fora da sala de aula;

18 Mais capazes de pensar e tirar conclusões;

22 Que a professora considera mais inteligente.

3. Capacidade de Pensamento Abstrato (PA) – talento cientifico-matemático

Presença em três ou mais dos seguintes itens:

2 Os melhores nas áreas de matemática e ciências;

9 De melhor memória, aprendem e fixam com facilidade;

11 Mais independentes, iniciam o trabalho e fazem sozinhos;

18 Mais capazes de pensar e tirar conclusões;

22 Que o professor considera mais inteligentes.



54

4. Capacidade acentuada e/ou talento artístico (CA)

Presença em pelo menos quatro dos seguintes itens, em qualquer

combinação, ou três incluindo os de n. 3 e 13:

3 Melhores nas áreas de arte e educação artística;

8 Mais críticos com os outros e consigo próprios;

10 Mais persistentes, compromissados, chegam ao fim do que fazem;

13 Mais originais e criativos;

17 Mais ativos, perspicazes, observadores;

25 Que produzem respostas inesperadas e pertinentes.

5. Talento Psicossocial (PS)

Presença em pelo menos quatro dos seguintes itens:

            4 Melhores em atividades extracurriculares e extraclasse;

            7 Mais participantes e presentes em tudo, dentro e fora da sala de aula;

            14  Mais sensíveis aos outros e bondosos com os colegas;

            15 Preocupados com o bem-estar dos outros;

            16 Mais seguros e confiantes em si;

            19 Mais simpáticos e queridos pelos colegas;

            26 Capazes de liderar e passar energia própria para o grupo.

Essa área de talentos ainda não está muito clara, precisando melhores definições.

Pela experiência do CEDET, observa-se que a combinação dos itens 4-7-14-15 parece

indicar provável presença de talento psicossocial na área de relações humanas, mas não

necessariamente com traços de liderança.

Para isso é preciso que se incluam também os itens16 e 26, como indicadores da

capacidade de energização do grupo e busca de vias de ação grupal.

6. Talento Psicomotor (PM)

Presença nos itens:

4 Melhores em atividades extracurriculares e extraclasse;

23 Com melhor desempenho que os outros em esportes e exercícios físicos;

24 Que sobressaem em habilidades manuais e motoras.
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Processadas as folhas de registro, pelo critério acima descrito, obtém-se uma lista

das crianças que apresentam sinais de talentos, com a indicação provável da área de melhor

expressão dessa capacidade.

Essa etapa da pesquisa constou da aplicação desse instrumento de observação de

alunos, pelas professoras de Educação Infantil, das escolas de uma cidade do Triângulo

Mineiro no interior de Minas Gerais, conforme apresento a seguir.

Participantes.

Procurei as escolas, inicialmente, através de  um contato telefônico que foi feito

com as diretoras e coordenadoras de cada escola, que se destina à Educação Infantil em que

a lista do CEDET poderia ser aplicada. Posteriormente, houve uma visita a cada escola e

um encontro com diretoras ou coordenadoras das escolas infantis, para que o encontro com

as professoras fosse esclarecedor quanto ao preenchimento da lista.

  Ao todo foram visitadas 12 escolas particulares, das quais apenas 8  devolveram as

listas devidamente preenchidas, embora eu tenha me disponibilizado para resolver dúvidas

e insistido na devolução É importante ressaltar que as observações solicitadas foram feitas

no 2o semestre, quando as professores pareciam já ter informações suficientes para

preencherem as listas.

Essas escolas atendem a todos os níveis socioeconômicos da cidade, desde crianças

com poder aquisitivo elevado até crianças menos favorecidas, financeira e materialmente

falando. A seguir, estão descritas as oito escolas que devolveram as listas preenchidas.

1. Escola “A”: situada no centro da cidade e atende crianças da classe média-baixa, só

educação infantil, cujas professoras que responderam ao questionário estão em formação no

curso de Pedagogia. Número de sujeitos observados: 22  (9 com 3-4 anos e 13 com 5 anos).

2. Escola “B”: situada em bairro afastado e atende crianças da classe média-alta na

educação infantil e inicio da primeira etapa do ensino fundamental; as professoras possuem

curso em andamento de Pedagogia. Número de sujeitos observados: 10 (3-4anos).

3. Escola “C”: situada no bairro industrial e atende crianças de poder aquisitivo mais

baixo; nenhuma das professoras possui curso completo de Pedagogia, uma faz normal

superior e outra iniciando Pedagogia. Número de sujeitos observados : 25 (16 com 5 anos e

9 com 3-4 anos)
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4. Escola “D”: situada em área central e atende desde a educação infantil até o pré-

vestibular a uma classe de alto poder aquisitivo. As professoras que responderam estão se

formando em Pedagogia. Número de sujeitos observados: 32 (13 com 4 anos e 19 com 5

anos)

5. Escola “E”: situada em área central, atende a educação infantil e primeira etapa do

ensino fundamental auma população de crianças de classe média e as professoras possuem

2o grau completo. Número de sujeitos observados: 34 (16 com 3-4 anos e 18 com 5 anos).

6. Escola “F”: escola comunitária que atende crianças da educação infantil e primeira

etapa do ensino fundamental, maior parte das crianças oriundas de população de renda

média/baixa. E uma das professoras faz normal superior e a outra possui o magistério de 2o

grau. Número de sujeitos observados: 24 ( 0 com 3-4 anos e 14 com 5 anos).

7. Escola “G”: atende crianças de classe média-alta desde a educação infantil até o pré-

vestibular. As professoras que responderam possuem formação em Pedagogia. Número de

sujeitos observados: 27 ( 12 com  4 anos e 15 com 5 anos).

8. Escola “H”: situada afastada do centro e atende crianças de classe média-baixa na

área da educação infantil e a professora que respondeu possui curso de Pedagogia. Número

de sujeitos observados : 12 (05 anos).

O entorno de todas as escolas citadas é composto de casas residenciais  e todas são

de fácil acesso, permitindo um constante intercâmbio entre escola-comunidade e pais-

escola.  Mesmo aquelas que estão mais afastadas do centro da cidade, ficam em bairros

com boa infra-estrutura.

Segunda etapa: INVESTIGANDO  OS CURSOS DE FORMAÇÃO DE

PROFESSORES NO QUE DIZ RESPEITO À SUPERDOTAÇÃO

No momento da coleta das listas, pudemos perceber que houve por parte de algumas

professoras dificuldade em observar seus alunos.  Pretendia, a partir desses dados, observar

a prática das professoras ao lidar com alunos com características de superdotação.

Percebendo a dificuldade das professoras em identificar aqueles alunos que

poderiam apresentar talentos especiais ou superdotação de sua turma, mesmo com a

utilização de um instrumento já testado, e com a minha assistência, surgiu a outra questão

da pesquisa, que se sobrepôs a esta: seriam as professoras tão mal formadas/informadas no

que diz respeito a esse aluno com necessidades especiais?
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A fim de responder  a essa questão, decidi verificar a nível de informação e

formação das professoras de educação infantil nesse aspecto. Para tal, foi elaborado o

questionário constante do anexo II, a ser encaminhado, desta vez, a alunas do magistério

superior ou de cursos de Pedagogia. Este questionário consta de 10 questões relativas ao

tema da presente dissertação. Com as devidas explicações de minha orientadora apliquei

em algumas alunas minhas primeiro, a critério de treinamento e para verificar se as

questões descritas eram claras e a resposta foi positiva.

 Optei por fazer uma sondagem somente no Triângulo Mineiro, Araguari e Araxá e

em uma faculdade de Goiás ,Catalão, que atende alunas da região do Triângulo no curso de

formação de professores. Entrei em contato com os respectivos coordenadores de curso,

enviei os questionários, solicitando também a ementa da disciplina Psicologia da Educação,

para análise, ou de alguma disciplina que se destinasse à Educação Especial.

Participantes.

As alunas–professoras que responderam ao questionário estão no sexto período do

curso de formação de professores e foram escolhidas  por estarem ao final do curso e já

terem mais experiência em sala de aula pois estão  em exercício na educação infantil. A

idade dessas alunas é de 19-25 anos e com uma média no exercício do magistério de 2 a 5

anos. Ao todo, 13 professoras - todas, portanto,  do sexo feminino - responderam ao

questionário.
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Resultados do Instrumento CEDET
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Capítulo VI

AS DIFICULDADES DO RECONHECIMENTO E DA INCLUSÃO DO

ALUNO TALENTOSO/SUPERDOTADO

A priori, acredito que posso levantar algumas questões que são necessárias para que

os resultados obtidos sejam relevantes para enriquecimento da pesquisa e contribuam de

maneira significativa para que se pense acerca da inclusão do aluno  superdotado ou

talentoso.

Durante a primeira etapa do trabalho, verifiquei possíveis falhas na aplicação do

instrumento, já que não houve envolvimento da escola como um todo de acordo com os

procedimentos do CEDET – Centro para o Desenvolvimento do Potencial e Talento. Este

instrumento tem sido utilizado em escolas que têm um corpo técnico mais qualificado para

dar assistência ao professor-observador para aplicar a lista de 26 itens. No caso das escolas

pesquisadas, apenas 2 das escolas, que fizeram a devolução das listas, têm esse recurso

humano; as outras escolas possuem apenas diretora e professoras, o que dificulta bastante o

acompanhamento das observações, pois o envolvimento do professor com os alunos nem

sempre permite que ele seja imparcial nas respostas. Posso ainda inferir que, ou esse

professor não tem conhecimento suficiente para responder ao que a lista de observação

solicita, ou o instrumento necessita de maior validação. Como se pode observar pela Figura

1, foi possível obter um resultado geral das observações feitas nas oito escolas pesquisadas,

e, pelas tabelas, pude observar que apenas duas das crianças atingiram os critérios

estabelecidos para serem consideradas superdotadas e/ou talentosas. Dessas, apenas uma

obteve resultados elevados em pelo menos 3 aspectos.

 Referente à aplicação deste instrumento, a folha de registro indica que a observação

seja ao longo de um ano, para que os resultados sejam mais fidedignos no quesito interação

e conhecimento do próprio aluno ao final do ano trabalhado. Destacamos que 181 crianças

foram observadas pelas suas respectivas professoras, e o resultado apontou 1.81% na

indicação de superdotação ou talento, apontando um possível trabalho a ser feito em

conjunto com a professora que confirmou, em entrevista posterior, uma produção superior

de sua aluna em relação ao demais colegas.
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Ao perguntar às nossas alunas da UNIPAC -  Universidade Presidente Antonio

Carlos campus Araguari (MG), que também participaram dessa pesquisa, qual seria a sua

necessidade em relação ao assunto, elas responderam unanimemente ser a urgência em se

ter em seu processo de formação em conteúdos e subsídios para tal, pois sentem enorme

dificuldade em falar no assunto, assim como possuem muitas dúvidas em relação aos vários

conceitos relacionados a essa criança em especial.

O documento Diretrizes Gerais para o Atendimento Educacional aos Alunos

Portadores de Altas Habilidades/Superdotação e Talentos no Capítulo VII, que se refere à

Capacitação e Desenvolvimento de Recursos Humanos, compreende:

• A formação e

• O aperfeiçoamento de docentes e especialistas. 

Coloca como ideal a formação do profissional docente e a do especialista, mas, não

faz maiores referências à implantação de currículos que designem conteúdos que

confirmem essa idealização. Quando falo em idealização, estou me referindo a um perfil

previamente estabelecido, como se o professor também devesse ser especial. Não

estaríamos estigmatizando o então professor? Não deveríamos implementar currículos

pertinentes a este assunto em cursos regulares de formação de professores?

Por isso, as políticas educacionais precisam associar as políticas curriculares às

políticas de formação de professores, de melhoria do salário e das condições de trabalho

docente e de investimento nas escolas. O que pude apurar na segunda etapa da pesquisa

vem confirmar essa necessidade expressa pelas minhas alunas e sugerida pelo ocorrido na

primeira etapa.

Quanto aos resultados da segunda etapa, as respostas das professoras são

apresentadas nos quadros a seguir:
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Quadro I . Respostas das professoras ao questionário em freqüência e porcentagem, quanto

à definição e características do superdotado.

Categorias de Respostas Freqüência Porcentagens

Definição de Superdotado:

1. Aluno com habilidades

diferenciadas

3 30%

2.Facilidade intelectual/

Inteligência Superior

4 40%

3. Autodidata 2 20%

4. Não sabem 1 10%

Quadro II . Onde os professores buscaram informações sobre o superdotado

Categorias de Respostas Freqüência Porcentagens

Onde buscam conhecimentos

1. Conversas 5 50%

2. Leituras esporádicas 1 10%

3. Filmes 2 20%

4. Aulas na faculdade 3 30%

5. Não tem conhecimento 2 20%

Quadro III . Tem ou teve algum aluno com essas características

Categorias de Respostas Freqüência Porcentagens

1. Sim 1 10%

2. Não 9 90%
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Quadro IV. Dificuldades para lidar com o aluno superdotado

Categorias de Respostas Freqüência Porcentagens

1.Não tem aluno superdotado 9 90%

2. Não respondeu 1 10%

Quadro V . Os conteúdos do curso de formação de professores ajudam nesse tipo de

dificuldade?

Categorias de Respostas Freqüência Porcentagens

1. Sim 3 30%

2. Não 7 70%

Quadro VI. Experiências relatadas que deram certo com esse tipo de criança.

Categorias de Respostas Freqüência Porcentagens

1. Sim 0 0%

2. Não 10 100%

Quadro VII. O atendimento ao superdotado deve ser feito separadamente.

Categoria de Respostas Freqüência Porcentagens

1. Sim 0 0%

2. Não 10 100%
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Os quadros nos mostram o pouco ou quase nenhum conhecimento sobre o tema

enfocado, que as alunas  do curso de formação de professores das instituições pesquisadas

apontam em seu próprio processo de formação. Existe um interesse por parte das alunas, e

em alguns questionários até uma certa queixa por serem deficientes em sua grade

curricular, temas disciplinares que apontam o tema, já que alunos com características de

talento aparecem e elas não sabem como lidar com a situação por falta de conhecimento e

até de preparo.

Quanto às ementas, constatamos que as duas  enviadas até  o momento vieram de

instituições particulares, salvo a grade curricular de uma instituição federal, não constando,

na maioria, nenhuma alusão ao conteúdo  referente ao aluno superdotado (Anexo III ).

Essas ementas relacionam-se ao processo ensino-aprendizagem, filosofias e saberes da

prática docente como um todo, sem fazer referência específica à inclusão e aos portadores

de altas habilidades/superdotados e à Educação Infantil. Os saberes estão fragmentados em

disciplinas que ficam em esferas teóricas que poucos subsídios trazem ao conhecimento

prático do professor atuante.

Somente a Universidade de Uberaba contém a disciplina Educação Especial voltada

para a superdotação, no curso de formação de professores,  e conta ainda com uma clínica

pedagógica que possibilita ao aluno do Curso de Pedagogia Especial realizar estágios,

dando assistência a crianças com necessidades especiais, inclusive portadores de altas

habilidades/superdotados.

As ementas referentes à formação de professores na área de aprendizagem especial

são voltadas para aspectos desenvolvimentais, como fases do desenvolvimento

psicossexual, do processo ensino-aprendizagem  e não especiais, mais especificamente da

criança superdotada; quando o  são, voltam-se para dificuldades de aprendizagem.

De todas as ementas que foram recebidas - é importante dizer que nem todas a

faculdades participantes dessa pesquisa enviaram ainda o material solicitado  -, o que

podemos observar é que, salvo a Universidade de Uberaba, que tem a disciplina Educação

Especial, nenhuma  denota neste conteúdo o aluno talentoso. As ementas que geralmente

estão relacionadas à educação especial, ou à disciplina que deveria tratar da educação

especial, não apontam conteúdos que tratem da caracterização da criança

talentosa/superdotada. O que pude observar foram tratados de educação especial para

alunos com problemas ou dificuldades de aprendizagem, onde os recursos bibliográficos e

audiovisuais são mais fartos e variados, ao contrário do que se espera quanto ao aluno
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portador de altas habilidades, talentoso ou superdotado.  Esse aspecto vem a ser confirmado

diante dos questionários respondidos pelas alunas do curso de formação de professores das

instituições que nos forneceram suas grades curriculares e suas ementas. Como, por

exemplo, escreve uma delas: “ Embora nunca tenha tido aluno superdotado, creio que se o

professor não procurar leituras auxiliares ao assunto, as dificuldades serão numerosas”...;

“Todas as minhas informações sobre aluno superdotado são teóricas, geradas de um outro

tema”...;

 “para melhorar o curso de formação de professores quanto ao aluno superdotado ou

talentoso seria necessário ter uma disciplina específica”...;

“a questão da inclusão tem sido muito falada, mas a formação ainda deixa muito a

desejar. O curso deveria incluir no currículo obrigatório uma disciplina sobre educação

especial”.

Talvez, um dos motivos desse desinteresse dos responsáveis em incorporar o

assunto aos currículos possa ser a escassez bibliográfica referente ao mesmo e,

conseqüentemente, a dificuldade de  busca de novas informações para implementação

desses currículos. Assim, nem o professor sai formado para incluir o aluno superdotado

talentoso, nem para ser um educador infantil,  em vista da falta de conteúdos específicos

também da Educação Infantil.

 A Universidade de Uberaba é um caso a parte, pois, além de contemplar o tema em

questão, ainda conta com professores formados para desenvolvê-lo e com observatórios no

espaço de atendimento pedagógico à criança com necessidades especiais, em que os

formandos podem se preparar para serem bons observadores, condição primeira para serem

futuros  professores  e bons mediadores.



65

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em vista das limitações da presente pesquisa, não é possível fazer maiores

generalizações; contudo,  muitas das informações que obtive me permitem concluir que

minha hipótese inicial, que me mobilizou para iniciar esta investigação, se confirma, ou

seja, o professor de Educação Infantil encontra-se despreparado para o trabalho de inclusão,

em especial no que diz respeito ao aluno superdotado/talentoso. Assim, o que já dizia

Balzan (1982, p.41), em relação às crianças mais velhas, pode estar acontecendo também

na Educação Infantil:

A escola tem falhado estrondosamente, deixando de satisfazer às sua expectativas. Se o primeiro

grau tem se revelado ineficiente, o segundo revela-se inoperante. Aqui não se trabalha com os alunos

em função daquilo que realmente são, mas sim daquilo que nós, professores, gostaríamos que eles

fossem.

Como observou Alencar, autora já referida antes, os professores parecem se sentir

ameaçados com a presença de um aluno mais bem dotado em sua sala. Prefere não tê-los ou

não enxergá-los. Uma criança com dificuldade de aprendizagem pode até lhe trazer mais

trabalho; contudo, não vai ameaçar tanto o seu mundo seguro de conhecimentos acabados.

Talvez uma melhor formação inicial ou um trabalho de formação continuada, com o auxílio

de um formador que tenha maior abertura de concepções, possa fazer desse professor

alguém mais seguro, com uma auto-estima fortalecida, e que tenha condições para mediar

aprendizagens importantes para o desenvolvimento do seu aluno, mesmo aquele que vive

lhe perguntando sobre temas fora do programa. A situação da Educação Infantil, nesse

particular, é ainda mais preocupante, desde que o espaço da creche e da pré-escola poderia

contribuir muito, dadas as características do brincar e do imaginar nessa faixa etária, para o

desenvolvimento infantil. Entretanto, é justamente nesse nível da educação de crianças que

a formação dos professores deixa mais a desejar. Uma proposta interessante é a que faz

Maimoni (2003), quando utiliza de videofilmagens da própria prática docente, para mostrar

às educadoras de uma creche momentos ricos de boas mediações de aprendizagens,

desenvolvidos por elas próprias, no dia-a-dia, partindo daí para motivá-las a ampliar seu

conhecimento do que está sendo produzido no campo da ciência.  Parece ser esta uma

forma de dar relevo à prática desse professor tão desvalorizado,  para que tome consciência

do seu enorme poder educativo junto à criança pequena, em lugar de apenas  tecer críticas

relacionadas à sua pouca formação ou ao seu pobre desempenho, que poderão torná-lo

resistente a qualquer tentativa de formação continuada.
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Minha proposta é, pois, de duas frentes de luta: uma para melhorar a formação

inicial do educador infantil e outra para incentivar a formação continuada do docente em

serviço. Contudo, sei que os problemas políticos também devem ser enfrentados. Conforme

Alvarado Prada (1997):

A formação de docentes em serviço é um dos elementos mais importantes, quando se tem como alvo

o progredir do sistema educativo para contribuir na melhoria do mundo no qual todos os seres têm

direito a viver em condições dignas. Assim como a educação não é solução de todos os problemas

sociais, a formação em serviço dos docentes também não o é do sistema educativo. Contudo, esta

formação contribui especificamente, quando constitui-se em inúmeros e diferentes meios para

conseguir, progressivamente, transformar as práticas educativas cotidianas dos professores.

Deixo aqui, portanto, a minha esperança de que, em um futuro breve, as questões

que levanto sobre a superdotação e a formação de professores, para a inclusão do

superdotado/talentoso,  possam ser encaradas sem preconceitos, a fim de que as condições

concretas de vida da  criança com essa necessidade especial realmente se modifiquem.
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