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RESUMO 

 

A pesquisa teve como aspiração realizar a identificação de estudantes líderes e com 

potencial para altas habilidades por meio da conscientização e incentivo de professores 

em escola da cidade de Manaus. O trabalho foi realizado em uma escola da rede pública 

estadual de ensino fundamental e médio sendo quarenta e quatro (44) alunos indicados 

pelos professores, dos quais foram selecionados nove (9) alunos por apresentarem 

varias caraterísticas relatadas na teoria. As técnicas usadas para identificação foram 

observações in-loco e entrevista com os professores e alunos. Os dados qualitativos 

analisados foram categorizados e foram feitas tabelas da analise dos dados quantitativos.  

Os resultados da pesquisa foram devolvidos aos professores da escola, aos alunos 

identificados e aos pais, explicando sobre o NAAH/S (Núcleo de Atividades de Altas 

Habilidades / Superdotação) e atentando para a importância deles serem acompanhados 

pelo núcleo.  

 

Palavras-chave: Superdotação, Altas habilidades, Professores, Identificação. 

 

ABSTRACT 

 

The aspiration was to carry out research to identify potential leaders and students with 

high abilities through awareness and encouragement of teachers in school of Manaus 

city. The work was done in a public elementary and high State school and forty four  

students (44) identified by teachers, of which nine (9) were selected students by 

presenting several characteristics of high abilities reported in theory. The techniques 

used for identification were observations and interview with the teachers and students. 

The qualitative data were analyzed and categorized and tables were made of the analysis 

of quantitative data.  The results were returned to school teachers, students and parents, 

explaining about the NAAH/S (High activity Core skills/Giftedness) and paying 

attention to the importance of them being accompanied by the core. 

 

Keywords: Giftedness, High Abilities, Teachers, Identification. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente projeto visou a identificação de crianças e jovens da rede pública de 

ensino com as características de liderança, superdotação ou que apresentassem potencial 

para altas habilidades, realizada através dos professores, companheiros de classe e 

autoindicação, além da sensibilização para a necessidade de um acompanhamento 

destas crianças e do aprimoramento de suas competências. 

A superdotação como um fenômeno multidimensional agrega todas as 

características de desenvolvimento do indivíduo sejam eles: aspectos afetivos, 

cognitivos, neuropsicomotores e de personalidade. Os Parâmetros Curriculares 

Nacionais, em sua série de Adaptações Curriculares, Saberes e Práticas da Inclusão 

(BRASIL, 2004), publicado pela Secretaria de Educação Especial do Ministério da 

Educação, atribui aos superdotados traços como comuns tais como: capacidade 

intelectual geral; aptidão acadêmica específica; pensamento criativo; capacidade de 

liderança; talento especial para artes e capacidade psicomotora. 

Após a identificação destes alunos, os mesmos poderão participar de estudos em 

programas especialmente projetados para desenvolverem seus interesses e os 

professores poderão entender de uma forma mais prática como lidar com estas crianças, 

de modo a desenvolver novas habilidades e exercitar as que já eram antes concernentes 

ao aluno. 

O projeto servirá de base para pesquisas futuras e de contribuição para um maior 

debate acerca da temática no estado. Este, ainda terá uma forte colaboração para a 

sensibilização da importância do trabalho com estas crianças, e para a preparação de 

profissionais que reconheçam e trabalhem no desenvolvimento de seus futuros, 
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considerando as suas características culturais e regionais, além das suas próprias 

limitações, uma vez que a estimulação intensa por parte de pessoas significativas do 

ambiente pode influenciar as habilidades demonstradas por essas crianças. 

 

 

1.1. Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Realizar identificação de estudantes líderes e com potencial para altas 

habilidades do ensino fundamental/médio através de conscientização e incentivo de 

professores em escola pública da cidade de Manaus. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

A) Caracterizar alunos com potencial para liderança e com potencial para altas 

habilidades. 

B) Selecionar instrumentos de identificação na literatura sobre liderança e altas 

habilidades. 

C) Identificar alunos com potencial para liderança e com potencial para altas 

habilidades. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. Caracterização dos tipos de educandos com altas habilidades / superdotação 

 

De modo geral, a superdotação se caracteriza pela elevada potencialidade de 

aptidões, talentos e habilidades, evidenciada no alto desempenho nas diversas áreas de 

atividade do educando e / ou a ser evidenciada no desenvolvimento da criança. 

Contudo, é preciso que haja constância de tais aptidões ao longo do tempo, além de 

expressivo nível de desempenho na área de superdotação. Registram-se, em muitos 

casos, a precocidade do aparecimento das habilidades e a resistência dos indivíduos aos 

obstáculos e frustrações existentes no seu desenvolvimento. 

Crianças e jovens ainda estão em processo de desenvolvimento e muitas vezes, 

apesar de sua precocidade, não efetivam seu potencial. Nessas faixas etárias, 

geralmente, apenas começam a se evidenciar suas altas habilidades, daí a necessidade de 

serem corretamente assistidas, no âmbito escolar, para que continuem a expressar 

comportamentos de superdotação. 

  

2.2. Conceito dos termos alunos com altas habilidades / superdotados 

 

A Política Nacional de Educação Especial (1994) define como portadores de 

altas habilidades / superdotados os educandos que apresentarem notável desempenho e 

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

capacidade intelectual geral; aptidão acadêmica especifica; pensamento criativo ou 
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produtivo; capacidade de liderança; talento especial para artes e capacidade 

psicomotora. 

Dos tipos mencionados, destacam-se os seguintes: 

Tipo Intelectual – apresenta flexibilidade e fluência de pensamento, capacidade 

de pensamento abstrato para fazer associações, produção ideativa, rapidez do 

pensamento, compreensão e memória elevada, capacidade de resolver e lidar com 

problemas. 

Tipo Acadêmico – evidencia aptidão acadêmica específica, atenção, 

concentração; rapidez de aprendizagem, boa memória, gosto e motivação pelas 

disciplinas acadêmicas de seu interesse; habilidade para avaliar, sintetizar e organizar o 

conhecimento; capacidade de produção acadêmica. 

Tipo Criativo – relaciona - se às seguintes características: originalidade, 

imaginação, capacidade para resolver problemas de forma diferente e inovadora, 

sensibilidade para as situações ambientais, podendo reagir e produzir diferentemente e, 

até de modo extravagante; sentimento de desafio diante da desordem de fatos; facilidade 

de auto-expressão, fluência e flexibilidade. 

Tipo Social – revela capacidade de liderança e caracteriza-se por demonstrar 

sensibilidade interpessoal, atitude cooperativa, sociabilidade expressiva, habilidades de 

trato com pessoas diversas e grupos para estabelecer relações sociais, percepção acurada 

das situações de grupo, capacidade para resolver situações sociais complexas, alto poder 

de persuasão e de influência no grupo. 

Tipo Talento Especial – pode-se destacar tanto na área das artes plásticas, 

musicais, como dramáticas, literárias ou cênicas evidenciando habilidades especiais 

para essas atividades e alto desempenho. 
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Tipo Psicomotor – destaca-se por apresentar habilidade e interesse pelas 

atividades psicomotoras, evidenciando desempenho fora do comum em velocidade, 

agilidades de movimentos, força, resistência, controle e coordenação motora. 

Esses tipos são desse modo considerado nas classificações internacionais, 

podendo haver várias combinações entre eles e, inclusive, o aparecimento de outros 

tipos, ligados a outros talentos e habilidades; 

Assim, em sala de aula, os alunos podem evidenciar maior facilidade para 

linguagem, para socialização, capacidade de conceituação expressiva ou desempenho 

escolar superior. 

No desempenho lingüístico destacam-se os seguintes aspectos: raciocínio verbal 

e vocabulário superior à idade, nível de leitura acima da média do grupo, habilidades de 

comunicação e linguagem criativa. 

A capacidade de conceituação inclui apreensão rápida da relação causa – efeito, 

observação acurada, domínio dos fatos e manipulação dos símbolos, além de um 

raciocínio incomum. 

Na área da socialização, tais alunos apresentam facilidade de contato social, 

capacidade de liderança, relacionamento aberto e receptivo, além de sensibilidade aos 

sentimentos dos outros. 

O desempenho escolar compreende o alto nível de produção intelectual, a 

motivação para aprendizagem, a existência de metas e objetivos acadêmicos definidos, a 

atenção prolongada e centrada nos temas de seu interesse, além da persistência dos 

esforços face às dificuldades inesperadas. 

Entretanto, não se pressupõe que todos os alunos superdotados e / ou com altas 

habilidades apresentam todas essas características. Quando as apresentam, isso não se 
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dá, necessariamente, em simultaneidade e no mesmo nível. O importante é que não se 

deve generalizar. Alunos podem ter desempenho expressivo em algumas áreas, médio 

ou baixo em outras, dependendo do tipo de alta habilidade/superdotação. 

Por outro lado, há outros que, embora apresentem altas 

habilidades/superdotação, têm rendimento escolar e merecem cuidados especiais, pois, 

freqüentemente, manifestam falta de interesse e motivação para os estudos acadêmicos e 

para a rotina escolar, podendo também apresentar dificuldades de ajustamento ao grupo 

de colegas, o que desencadeia problemas de aprendizagem e de adaptação escolar. 

 

3.  METODOLOGIA 

Esta pesquisa foi analisada pelo Comitê de Ética da UFAM tendo sido aprovada 

conforme parecer número 0223.0.115.000-11. 

Local - O estudo foi realizado em uma escola da rede pública estadual de ensino 

fundamental e médio, na qual houve uma reunião com o diretor da instituição para a 

explicação do projeto. Após a aceitação do mesmo houve uma reunião posterior com os 

professores para o esclarecimento do que vem a ser um aluno com potencial para Altas 

Habilidades. A partir disso foi selecionado um método de identificação de superdotados 

e fizemos as devidas modificações para atender as necessidades e características 

culturais e regionais do estado do Amazonas. 

Participantes - A pesquisa contou com a participação de 3 professores e de 9 

alunos, que foram indicados pelos professores, e que atenderam às características de 

crianças com potencial para altas habilidades e superdotação, sendo estes alunos de 

ambos os sexos, com idade entre nove e dezoito anos, de séries do ensino fundamental e 

médio do turno vespertino da Escola.  
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Critérios de inclusão - Estar entre a faixa etária de interesse, ter sido indicado 

por um professor e ter autorização dos responsáveis para participação.  Foram excluídos 

os alunos que não apresentaram a autorização devidamente assinada pelos responsáveis, 

visto que não passaram a atender um dos critérios de inclusão. 

Depois da escolha e adaptação do método, os professores responderam 

questionários para identificar as crianças e jovens com potencial para Altas Habilidades 

desta escola. Os dados foram analisados qualitativamente, sendo analisados os fatores 

que contribuíram para esse destaque intelectual em relação aos demais alunos, bem 

como foi discutido de que forma as habilidades demonstradas podem ser aprimoradas. 

A metodologia foi construída no decorrer da pesquisa, sendo realizados 

encontros com os grupos de professores envolvidos no processo junto com os 

coordenadores, passando um modelo de questionário devidamente adaptado a nossa 

realidade para identificar nas crianças a criatividade, liderança, psicomotricidade, 

desenho e outros referidos na literatura.  

 A pesquisa neste projeto foi de natureza exploratória e pretendeu gerar novos 

conhecimentos no que se refere à utilização de mecanismos para identificar alunos com 

características específicas de superdotação ou Altas Habilidades e liderança em 

ambientes específicos, no caso, ambientes de escola pública em educação 

fundamental/médio. 

 Neste trabalho, foi utilizado um conjunto de técnicas (observações in-loco e 

entrevista com os professores e alunos) com a intenção de analisar o conteúdo através 

de indicadores qualitativo e quantitativo. Foram identificadas categorias na análise dos 

dados qualitativos, e feitas tabelas da análise dos dados quantitativos. 
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4. RESULTADOS  

Existiam 536 alunos no período vespertino da Escola divididos em 11 turmas, de 

6ª a 9ª série. Os questionários foram aplicados apenas aos 3 professores, do  turno 

vespertino que aceitaram participar da pesquisa. Os resultados da pesquisa vão ser 

apresentados em três etapas. 

 

4.1. PRIMEIRA ETAPA 

Na primeira etapa da pesquisa foi realizada uma reunião com o objetivo de 

capacitação dos professores, que aceitaram participar da pesquisa, a respeito do tema 

das altas habilidades. 

Nesta reunião foram explicadas algumas características dos alunos superdotados 

com o auxílio de folders (anexo 5) e também de um texto contendo alguns conceitos 

para ajudar no esclarecimento do tema. 

 

4.2. SEGUNDA ETAPA 

Na segunda etapa foi realizada a coleta de dados por meio da aplicação de 

questionários aos professores e alunos da Escola. Em relação ao critério adotado para a 

indicação de alunos pelos professores, foram selecionados aqueles alunos com 4 

indicações ou mais de um professor e também aqueles que foram indicados por mais de 

um professor que somando o total de indicações, somariam, no mínimo, 3 indicações.  

Foram indicados no total 44 alunos pelos 3 professores, sendo estes alunos de 6ª 

a 9ª série. A seguir estão tabulados os questionários dos professores e as indicações de 

alunos feitas por eles. Os números são os códigos dos alunos indicados pelos 

professores, e os números que estão com realce de cores são os alunos que foram 
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selecionados por aparecerem com destaque de indicações de acordo com o critério 

escolhido para a seleção. 

A seguir, é apresentada a tabela contendo as indicações de alunos feitas pelo 

professor 1, que leciona a disciplina de História: 

Tabela 1 – Indicações feitas pelo Professor 1 

Fonte: Pesquisa de campo 

Na tabela 1, os alunos que mais vezes foram indicados pelo professor 1 foram: 

09, 10 e 12.  

CARACTERÍSTICAS CÓDIGOS 

1 Os melhores nas áreas de: Linguagem, 

Comunicação e Expressão; 

     

2 Os melhores nas áreas de: Matemática e 

Ciências; 

     

3 Os melhores na área de Artes;      

4 Os mais verbais, falantes e conversadores; 01 02 03 04 05 

5 Os mais curiosos, interessados e 

perguntadores; 

06 07 08 09 10 

6 De melhor memória, aprendem e fixam 

com facilidade; 

11 12 07 09 10 

7 Os mais persistentes e compromissados; 11 12 09 10  

8 Os mais independentes, iniciam o próprio 

trabalho; 

01 09 12 10  

9 Os mais entediados, mas não 

necessariamente atrasados; 

13 14    

10 Os mais sensíveis e bondosos com os 

colegas; 

08 15    

11 Os mais capazes de pensar e tirar 

conclusões; 

16 15 17 10  

12 Os mais solitários e ignorados; 18 14    

13 Os mais capazes de liderar. 12 16 19 20  
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Desse modo existem três alunos indicados pelo professor com indícios para 

altas-habilidades. As características indicadas nestes alunos são: 

 Aluno 09 (11 anos, 6ª série, sexo masculino) – Foi considerado pelo professor 

como sendo um dos mais curiosos, interessado e perguntador, de melhor 

memória, mais persistente, mais compromissado e mais independente. 

 Aluno 10 (12 anos, 7ª série, sexo masculino) - Foi considerado pelo professor 

como sendo um dos mais curiosos, interessado e perguntador, de melhor 

memória, mais persistente e compromissado, mais independente e um dos mais 

capazes de pensar e tirar conclusões. 

 Aluno 12 (11 anos, 6ª série, sexo feminino) - Foi considerada pelo professor 

como sendo uma aluna de melhor memória, mais persistente e compromissada, 

mais independente e uma das mais capazes de liderar. 

 

A seguir, é apresentada a tabela 2 com as indicações feitas pelo professor 2, que 

leciona as disciplinas de História e Ensino Religioso. 

Tabela 2 – Indicações feitas pelo Professor 2 

CARACTERÍSTICAS CÓDIGOS 

1 Os melhores nas áreas de: Linguagem, 

Comunicação e Expressão; 

21 22    

2 Os melhores nas áreas de: Matemática e 

Ciências; 

23 24 25 26 27 

3 Os melhores na área de Artes; 28 29 30 31  

4 Os mais verbais, falantes e conversadores; 32 33    

5 Os mais curiosos, interessados e 

perguntadores; 

34     

6 De melhor memória, aprendem e fixam 35     
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Fonte: Pesquisa de campo 

De acordo com a tabela 2, o aluno 35 aparece em destaque.  

Assim o aluno apresenta as seguintes características indicativas de altas-

habilidades: 

 Aluna 35 (14 anos, 9ª série, sexo feminino) - Foi considerada pelo professor 

como sendo uma das alunas de melhor memória, mais persistente e 

compromissada, mais capaz de pensar e tirar conclusões e uma das mais capazes 

de liderar. 

Obs.: Outros alunos aparecem em destaque, pois os mesmos serão indicados 

também pelo professor 3. Assim sendo, soma-se as indicações feitas pelo professor 

2 e 3 para a seleção dos alunos, de acordo com o critério estabelecido. 

 

Em seguida, na tabela 3, são apresentadas as indicações feitas pelo professor 3, 

que ministra a disciplina de Ciências. 

Tabela 3 – Indicações feitas pelo Professor 3 

com facilidade; 

7 Os mais persistentes e compromissados; 35 22    

8 Os mais independentes, iniciam o próprio 

trabalho; 

     

9 Os mais entediados, mas não 

necessariamente atrasados; 

     

10 Os mais sensíveis e bondosos com os 

colegas; 

36 37    

11 Os mais capazes de pensar e tirar 

conclusões; 

33 35    

12 Os mais solitários e ignorados; 38     

13 Os mais capazes de liderar. 35     
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Fonte: Pesquisa de campo 

A tabela 3 mostra como o aluno 39 aparece em destaque nas indicações. 

 Esse aluno tem indicativo para altas-habilidades devido a algumas 

características: 

 Aluno 39 (13 anos, 8ª série, sexo masculino) – Foi considerado pelo professor 

como sendo um dos melhores nas áreas de Matemática e Ciências, um dos mais 

curiosos, interessado e perguntador, de melhor memória e um dos mais capazes 

de pensar e tirar conclusões. 

CARACTERÍSTICAS CÓDIGOS 

1 Os melhores nas áreas de: Linguagem, 

Comunicação e Expressão; 

     

2 Os melhores nas áreas de: Matemática e 

Ciências; 

39 40 22 23  

3 Os melhores na área de Artes;      

4 Os mais verbais, falantes e conversadores; 41 32 33   

5 Os mais curiosos, interessados e 

perguntadores; 

39 42    

6 De melhor memória, aprendem e fixam 

com facilidade; 

39 40 22 23  

7 Os mais persistentes e compromissados;      

8 Os mais independentes, iniciam o próprio 

trabalho; 

     

9 Os mais entediados, mas não 

necessariamente atrasados; 

     

10 Os mais sensíveis e bondosos com os 

colegas; 

     

11 Os mais capazes de pensar e tirar 

conclusões; 

39 40 22 23  

12 Os mais solitários e ignorados; 29 43    

13 Os mais capazes de liderar. 32 44    
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Outros alunos aparecem em destaque, pois os mesmos foram indicados também 

pelo professor 2. Dentre eles, temos os alunos: 22, 23, 32 e 33. 

Estes alunos demonstram indícios para altas-habilidades de acordo com as 

seguintes características: 

 Aluno 22 (14 anos, 9ª série, sexo feminino) - Foi considerado pelo professor 2 

como um dos melhores nas áreas de Linguagem, Comunicação e Expressão e 

também como um dos mais persistentes e compromissados. Já pelo professor 3, 

foi considerado como um dos melhores nas áreas de Matemática e Ciências, de 

melhor memória e como um dos mais capazes de pensar e tirar conclusões. 

 Aluno 23 (11 anos, 6ª série, sexo feminino) - Foi considerado pelos professores 

2 e 3 como um dos melhores nas áreas de Matemática e Ciências, e também pelo 

professor 3 foi considerado como um dos de melhor memória e um dos mais 

capazes de pensar e tirar conclusões. 

 Aluno 32 (11 anos, 6ª série, sexo masculino) - Foi considerado pelos professores 

2 e 3 como um dos mais verbais, falantes e conversadores, e pelo professor 3 

como um dos mais capazes de liderar. 

 Aluno 33 (11 anos, 6ª série, sexo masculino) - Foi considerado pelo professor 2 

como um dos mais capazes de pensar e tirar conclusões, e pelos professores 2 e 

3 como um dos mais verbais, falantes e conversadores. 

Do total de 44 alunos indicados pelos professores foram selecionados 9 alunos, 

que são: 9, 10, 12, 22, 23, 32, 33, 35 e 39. Assim, dos alunos identificados com as 

características com potencial para liderança e superdotação, 5 são do sexo masculino e 4 

são do sexo feminino. 
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4.3. TERCEIRA ETAPA 

 Na terceira etapa da pesquisa foi aplicado o questionário de auto-indicação aos 

alunos pedindo que os mesmos avaliem seu potencial. A seguir estão apresentadas as 

tabelas com os resultados. A primeira questão é sobre o sexo do aluno que pode ser M 

(masculino) ou F (feminino). Já, em todas as outras questões, o “S”, que está realçado 

de verde, significa “sim” e o “N”, realçado de vermelho, significa “não” respondendo a 

segunda pergunta. Abaixo, se apresenta a tabela 4, que é referente às questões 1 e 2 do 

questionário.  

 

Tabela 4 - 1ª e 2ª questões do questionário de auto-indicações de todos os alunos 

selecionados das indicações dos professores 

 

Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

09 M S S N S S N S N N S N 

10 M S S S N N S N S S N S 

12 F S N S N S S N S N S S 

22 F S S N N S S S N N S N 

23 F S S N N S S N N S S N 

32 M S S S S S S S S N S N 

33 M S N S S N S S S N S N 

35 F S S S S S S S N N S N 

39 M S S S N N S S N N N N 
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Fonte: Pesquisa de campo 

 

Em seguida, é apresentada a tabela 5, com a questão 3 do questionário aplicado 

aos alunos selecionados das indicações dos professores que pergunta 3.  

 

Tabela 5 - 3ª questão do questionário de auto-indicações de todos os 

alunos selecionados das indicações dos professores 

 

Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

09 S S N S S N S S S S S S N N N S S S N N 

10 S N S S S N S S S S S N S N N S N N N S 

12 N N N S S S N N N S S S N N N S N N S S 

22 S S N S S S S S S S S S S S N S S S N S 

23 S N N N S S S N N S S S N N N S N S N S 

32 S S N S S N S N N N S S N N N S N S S S 

33 N S N S S S S S S N S S S N N S N N S S 

35 S N N S S N S S S S S N N N S S N S S S 

39 N N N S S S S N S S S S S N N S S S S S 

Fonte: Pesquisa de campo 

Legenda: 

1ª questão:  

1. Sexo 

2. Considera-se o melhor em linguagem, comunicação e expressão. 

3. Considera-se o melhor em Matemática e Ciências. 

4. Considera-se o melhor em Artes. 

5. Considera-se o melhor em Educação Física. 

2ª questão: 
6. Considera-se o mais falante e conversador. 

7. Considera-se o mais curioso, interessado e perguntador. 

8. Considera-se o mais participante dentro e fora de sala. 

9. Considera-se o mais original e criativo. 

10. Considera-se o mais solitário e ignorado. 
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11. Considera-se o mais capaz de liderar e passar energia própria para o 

grupo. 

12. Considera-se o que tem maior facilidade artística, desenho, pintura, 

dança, música e etc.  

3ª questão: 

1. Eu escrevo histórias e jogo muito bem. 

2. Minhas idéias são geralmente pouco comuns. 

3. Eu desenho melhor que a maioria das crianças. 

4. Eu sou bom em resolver problemas. 

5. Eu trabalho bem em ciências. 

6. Eu gosto de ler e leio seguido. 

7. Eu saio bem em matemática. 

8. Seguidamente eu sou escolhido como líder. 

9. Eu posso responder bem ligeiro as perguntas do meu professor. 

10. Eu trabalho bem por mim mesmo sozinho. 

11. Eu tento ser o melhor que posso na escola. 

12. Eu gosto de usar palavras diferentes quando eu falo ou escrevo. 

13. Eu sei um monte sobre diferentes coisas. 

14. Eu canto ou toco muito bem um instrumento musical. 

15. Eu gosto de fazer teatro. 

16. Eu gosto de terminar aquilo que eu comecei. 

17. Eu uso seguidamente a enciclopédia ou o dicionário. 

18. Os temas de casa são fáceis para mim. 

19. Eu tenho vários interesses e hobbies fora de casa. 

20. Eu gosto de conversar com os professores e outros adultos. 

 

Em relação às tabelas 4 e 5, pode-se perceber que os alunos selecionados das 

indicações dos professores se consideram “bons” nas áreas em que foram indicados 

pelos professores.  

 

5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

      De acordo com os estudos realizados por Suzana Pérez (2002), há uma 

possibilidade muito grande de haver pelo menos 10% de indicativos de Superdotação 

em uma amostra estudada no Brasil. Em vista disso, foi estabelecido o ponto de corte de 

10% em cada sala. 

 Com os instrumentos utilizados, os objetivos deste estudo foi atingido. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Das quarenta e quatro crianças que foram indicadas pelos professores, nove 

apresentaram características potenciais para liderança ou superdotação em diferentes 

áreas. Assim, foi realizada a devolução deste estudo aos professores da escola, aos pais 

e aos alunos, apresentando os resultados e explicando sobre o NAAH/S, atentando para 

a importância dos alunos serem acompanhados pelo núcleo. Em seguida, foi sugerido 

aos pais que encaminhem os alunos identificados para o NAAH/S, para que possam ter 

os seus potenciais desenvolvidos. O trabalho contribuiu para proporcionar o 

reconhecimento dos alunos que apresentem potenciais para liderança e superdotação 

pelos professores e também a busca por novos instrumentos de identificação, estando 

atentos às características regionais e culturais da região amazônica 
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7. CRONOGRAMA  

Tabela 6 - Cronograma.  Obs.: As atividades realizadas estão em vermelho. 

 

 

 

 

 

 

Nº Descrição  Ago 

2011 

Set Out Nov Dez Jan 

2012 

Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago 

1 Revisão da Literatura X X X X X X X X X X X X  

2 Análise da metodologia  X X X          

3 Apresentação oral inicial    X          

4 Selecionar o método  X X X          

5 Selecionar Local   X           

6 Contato com a direção e 

professores da escola 

  X X X         

7 Coleta na escola       X X X X    

8 Elaboração de relatório e 

apresentação dos 

resultados parciais 

    X X        

9 Análise dos dados         X X X   

10 Elaboração do Resumo e 

Relatório Final  

         X X X  

11 Preparação da 

Apresentação Final para 

o Congresso  

          X X X 
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9. ANEXOS 

ANEXO 1 

Termo de Consentimento para os professores  

 
Título do Projeto: Identificação de alunos com potencial para liderança ou 
superdotação em escola de nível fundamental/médio da rede pública em 
Manaus.    
 
Prezado(a) Senhor(a), 

  
 
Estou propondo um projeto que pretende identificar alunos que 

apresentem potencial para superdotação ou altas habilidades e liderança e 
pertençam ao ensino fundamental ou médio de uma escola. Para tanto 
necessito da sua autorização para aplicar questionários, após a devida 
explicação dos conceitos necessários. Esta é uma pesquisa que tem caráter 
exploratório pois não existe até o momento nenhum estudo com essa 
população infantil, embora seja necessário por lei realizar esta identificação 
para o pleno desenvolvimento dos potenciais dos estudantes.  

 Garantimos ao(à) Senhor(a) que estaremos sempre informando, 
esclarecendo e ouvindo as questões dos professores e pais durante o processo 
de realização da pesquisa, tomando decisões conjuntas e, caso necessário, 
fazendo alterações ao longo do trabalho. Informamos também que a pesquisa 
não trará nenhum prejuízo aos envolvidos, pelo contrário o reconhecimento de 
tais potencialidades pode aumentar as chances de que estas possam ser 
estimuladas e desenvolvidas 

Aceitamos o fato de que, a qualquer momento, segundo seu julgamento, 
os Senhores poderão decidir por interromper a realização da pesquisa. 

 
Eu, __________________________________,  após ter lido e entendido 

as explicações sobre o projeto de pesquisa e depois de ter conversado com a 
pesquisadora responsável pelo trabalho, Professora   Maria Alice D’Avila 
Becker  e tirado minhas dúvidas, CONCORDO VOLUNTÁRIAMENTE em 
participar da pesquisa. 

 
 
 

Manaus, ___/___/_____ 
 
____________________________ 

Assinatura 
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ANEXO 2 
QUESTIONÁRIO PARA PROFESSORES (PÓS-CAPACITAÇÃO) 
 

Dados de identificação do professor:    DATA 
1. Nome:________________________________________________________ 
2.Sexo: Fem (   )     Masc (   ) 
3. Tempo de trabalho nesta instituição:________________________________ 
4. Nível: Ensino médio completo: (   ) 
              Graduação não concluída (em que área):_______________________ 
              Cursando a graduação (em que área):__________________________ 
              Graduado (em que área(s)):__________________________________ 
              Pós graduação (em que área):________________________________ 
5. Disciplina(s) que leciona:_________________________________________ 
 

Professor, este questionário ajudará a encontrar alunos com potencial para 
altas habilidades na rede de ensino do Amazonas 

 Orientações quanto ao preenchimento de questionário:  
1. Responda às questões com base estritamente nas características 

observadas em todas as situações possíveis dentro e fora da sala de aula. 
2. Não consulte obras ou pessoas. 
3. Ao indicar os alunos, lembre-se de escrever sempre o verdadeiro nome e 

sobrenome, caso haja dois alunos com o mesmo nome. 
4. Se um aluno apresentar mais de uma característica, seu nome pode e deve 

ser repetido quantas vezes for necessário. 
5. Deixamos um espaço de 5 linhas para você indicar até 5 alunos que 

apresentam as características inscritas. Caso não haja nenhum(a) aluno(a) 
com características para determinado item, o espaço poderá ficar em 
branco. 
 

Professor(a): 
I. Escreva o nome do(s) aluno(s) em cada itens se houver, que na sua opinião, 

apresentam as seguintes características: 
 

1. Os melhores nas áreas de: Linguagem, Comunicação e Expressão; 

1  

2  

3  

4  

5  

 
2. Os melhores nas áreas de: Matemática e Ciências; 

1  

2  

3  

4  

5  

 
3. Os melhores nas áreas de Artes; 

1  

2  
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3  

4  

5  

 
 

4. Os mais verbais, falantes e conversadores; 

1  

2  

3  

4  

5  

 
5. Os mais curiosos, interessados e perguntadores; 

1  

2  

3  

4  

5  

 
 

6. De melhor memória, aprendem e fixam com facilidade; 

1  

2  

3  

4  

5  

 
7. Os mais persistentes, compromissados, chegam ao fim do que fazem; 

1  

2  

3  

4  

5  

 
8. Os mais independentes, iniciam o próprio trabalho e fazem sozinhos; 

1  

2  

3  

4  

5  

 
 

9. Os mais entediados, mas não necessariamente atrasados; 

1  

2  

3  

4  

5  

  

 
10. Os mais sensíveis aos outros e bondosos para com os colegas; 
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1  

2  

3  

4  

5  

 
11. Os mais capazes de pensar e tirar conclusões; 

1  

2  

3  

4  

5  

 
12. Os mais solitários e ignorados; 

1  

2  

3  

4  

5  

 
13. Os mais capazes de liderar e passar energia própria para o grupo. 

1  

2  

3  

4  

5  

 
 
Obs.:___________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________ 
 
Muito obrigada pela colaboração. 

 
 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

Termo de Consentimento para os pais  
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Título do Projeto: Identificação de alunos com potencial para liderança ou 
superdotação em escola de nível fundamental/médio da rede pública em 
Manaus.    
 
Prezado(a) Senhor(a), 

  
Estou propondo um projeto que pretende identificar alunos que 

apresentem potencial para superdotação ou altas habilidades e liderança e 
pertençam ao ensino fundamental ou médio de uma escola. Para tanto 
necessito da sua autorização para aplicar questionários aos alunos já 
identificados pelos professores. Esta é uma pesquisa que tem caráter 
exploratório pois não existe até o momento nenhum estudo com essa 
população infantil, embora seja necessário por lei realizar esta identificação 
para o pleno desenvolvimento dos potenciais dos estudantes.  

 Garantimos ao(à) Senhor(a) que estaremos sempre informando, 
esclarecendo e ouvindo as questões dos professores e pais durante o processo 
de realização da pesquisa, tomando decisões conjuntas e, caso necessário, 
fazendo alterações ao longo do trabalho. Informamos também que a pesquisa 
não trará nenhum prejuízo aos envolvidos, pelo contrário o reconhecimento de 
tais potencialidades pode aumentar as chances de que estas possam ser 
estimuladas e desenvolvidas 

Aceitamos o fato de que, a qualquer momento, segundo seu julgamento, 
os Senhores poderão decidir por interromper a realização da pesquisa. 
 

 
Eu, __________________________________,  após ter lido e entendido 

as explicações sobre o projeto de pesquisa e depois de ter conversado com a 
pesquisadora responsável pelo trabalho, Professora   Maria Alice D’Avila 
Becker  e tirado minhas dúvidas, CONCORDO VOLUNTÁRIAMENTE que 
meu filho, ________________________________________ participe da 
pesquisa. 
 
Manaus, ___/___/_____ 
 
______________________________ 
Assinatura 
Espaço destinado para impressão dactiloscópica do sujeito (caso necessite) 
 
 
 
 

 

ANEXO 4 
Questionário para os alunos 

 

Nome Completo:__________________________________________________ 

 

 

 

 



32 

 

Sexo: Fem(   )    Mas(   )                     Aniversário: ______ 

 

Série: ______        Turma: _______ 

 

 

1. Em que área você se considera muito bom, o “melhor”: 

                                                                                                    SIM              NÃO 

Linguagem, comunicação e expressão   

Matemática e Ciências   

Arte e Educação artística   

Atividades de educação física   

 

2. Você se considera muito bom, o “melhor”: 

                                                                                                                      SIM       NÃO 

falante e conversador(a);   

 curioso(a), interessado(a) e perguntador(a);   

 participante e presente em tudo, dentro e fora de sala;   

original e criativo(a);inventa coisas diferentes dos outros   

solitário(a) e ignorada(a);ninguém liga pra mim na aula   

capaz de liderar e passar energia própria para animar o grupo   

facilidade artística, desenho, pintura, musica, dança e outros.   

 

 

3. Preencha por favor, as perguntas abaixo dando as respostas sobre como você é. 

Estas informações ajudarão a  conhecer você melhor. Responda SIM se você acha 

que o que está escrito se aplica a você e responda NÃO se você 

acha que o que está dito não se aplica a você. 

                                                                                                                        SIM     NÃO 

1. Eu escrevo histórias ou jogo muito bem.                      

2. Minhas idéias são geralmente pouco comuns.                   

3. Eu desenho melhor que a maioria das crianças.                  

4. Eu sou bom em resolver problemas.                      

5. Eu trabalho bem em ciências.                          

6. Eu gosto de ler e leio seguido.                          

7. Eu saio bem em matemática.                          
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8. Seguidamente eu sou escolhido como líder.                  

9. Eu posso responder bem ligeiro as perguntas do meu professor.          

10. Eu trabalho bem por mim mesmo sozinho.                  

11. Eu tento ser o melhor que posso na escola.                  

12. Eu gosto de usar palavras diferentes quando eu falo ou escrevo.      

13. Eu sei um monte sobre diferentes coisas.                      

14. Eu canto ou toco muito bem um instrumento musical.              

15. Eu gosto de fazer teatro.                              

16. Eu gosto de terminar aquilo que eu comecei.                  

17. Eu uso seguidamente a enciclopédia ou o dicionário.              

18. Os temas de casa são fáceis para mim.                      

19. Eu tenho vários interesses e hobbies fora de casa.              

20. Eu gosto de conversar com os professores e outros adultos.          

 

4. Qual ou quais colegas de sua classe (garoto ou garota) que, em sua opinião, 

apresentam as seguintes características:  

1. Os melhores da turma nas áreas de: Linguagem, Comunicação e Expressão; 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Os melhores nas áreas de: Matemática e Ciências; 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. Os melhores nas áreas de: Arte e Educação Artística. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

ANEXO 5 
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