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RESUMO 

 

Há uma estimativa de 25% de pessoas talentosas distribuídas na população mundial, o que 

indica a participação de fatores hereditários. Contudo, sem a estimulação do ambiente, 

nenhum talento se desenvolve. A educação de alunos talentosos se justifica tanto do ponto de 

vista pessoal, pois cada indivíduo tem direito ao pleno desenvolvimento de suas 

potencialidades, como do social, com o emprego socialmente produtivo dessas capacidades. 

No que diz respeito ao talento de liderança, é de fundamental importância que seja 

incentivado, desde a escola, para o exercício da cidadania. Neste trabalho, foram utilizados os 

aportes teóricos de Moscovici (2015); Renzulli (1984, 1986), Luckesi (2005), Viana (2005),  

Gardner (1995), dentre outros, que assinalam a importância da participação dos educadores e 

dos alunos no processo de identificação e desenvolvimento dos talentos. O objetivo geral 

desta pesquisa consistiu em investigar a prática de identificação do talento de liderança 

realizada junto aos alunos que ocupam a posição oficial de líderes de sala de aula, nas turmas 

de 1º ao 3º ano do Ensino Médio de uma escola profissionalizante do Ceará. Especificamente, 

visou: i) verificar qual o tipo de avaliação educacional diagnóstica usado para identificar 

alunos indicados como líderes de sala de aula; ii) identificar as características do talento de 

liderança apresentadas por esses alunos; iii) reunir sugestões, junto a professores e alunos, 

para a melhoria das estratégias de identificação e ensino desses alunos. Assim, foi realizada 

uma investigação de natureza qualitativa, na forma de um estudo de caso. A amostra foi 

intencional e composta por: i) 8 estudantes, ii) 10 professores e iii) 8 gestores, num total de 26 

sujeitos. Foram utilizados, como instrumentos de pesquisa, o questionário misto e o grupo 

focal. Os dados foram analisados por meio de análise de conteúdo. Os dados revelaram que o 

tipo de avaliação educacional diagnóstica do talento de liderança utilizado pelos educadores é 

classificatório, sem o uso de instrumentos ou técnicas que possam avaliar melhor as 

características, posturas e habilidades necessárias para ser líder de turma. Os atuais líderes de 

sala apresentam um estilo democrático, proativo e servidor. As principais características 

identificadas foram a responsabilidade, o compromisso e a postura exemplar. Os sujeitos 

consultados sugeriram formação sobre liderança e parcerias para aprimorar o processo de 

seleção e de práticas de ensino para essa população. 

 

Palavras-chave: Avaliação Educacional Diagnóstica. Talento de Liderança. Escola 

Profissionalizante. 



ABSTRACT 

 

There is 25% of talented people distributed in the whole world population, which indicates 

the participation of hereditary factors. However, without environment stimulation, no talent 

develops. The education of talented students is justified based on a personal point of view, 

since each individual has the right to the full development of his/her potential, as well as 

based on a social point of view, towards a socially productive use of those capacities. 

Regarding leadership talent, schools must encourage it to the exercise of citizenship. 

Moscovici (2015); Renzulli (1984, 1986), Luckesi (2005), Viana (2005),  Gardner (1995), 

proposed a theoretical framework to this study. They point out the importance of the 

participation of educators and students in the process of identification and development of 

talents. The main purpose of the current research was to accomplish an investigation about the 

practice of identification of the leadership talent carried out with the students who occupy the 

official position of classroom leaders, from the 1st to 3rd year of High School at a technical-

professional school in Ceará-Brazil. Specifically, this study aimed: i) verifying what type of 

diagnostic educational evaluation is used to identify students indicated as classroom leaders; 

ii) identifying the characteristics of the leadership talent presented by these students; iii) 

gathering suggestions, with both teachers and students, for improvement of the identification 

and teaching strategies of these students. Thus, a qualitative research was accomplished, as a 

case study. The mixed questionnaire and the focus group were used as instruments for data 

collection. A content analysis of the collected data was accomplished. The samples were 

composed by: i) 8 students, ii) 10 teachers and iii) 8 managers; 26 subjects altogether. The 

results revealed that the type of diagnostic educational evaluation of leadership talent used by 

educators is classificatory, without the use of better techniques to identify characteristics, 

postures and skills needed to be a classroom leader. The current leaders present a democratic, 

proactive and server style. The main characteristics identified were responsibility, 

commitment and exemplary posture. The subjects consulted suggested training on leadership 

and partnerships to improve the selection process and the teaching practices for this 

population. 

 

Key-words: Diagnostic Educational Evaluation. Leadership Talent. Technical-professional 

School. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Cada cultura possui seus próprios instrumentos para transformar suas 

representações sociais em realidade (MOSCOVICI, 2015). No âmbito educacional brasileiro, 

conforme o design dos exames, as práticas pedagógicas priorizam o desempenho intelectual, 

em detrimento dos variados talentos. No que diz respeito às necessidades educacionais dos 

alunos talentosos, é de fundamental importância que estes sejam devidamente identificados e 

propostas atividades escolares desafiadoras para seu trajeto escolar. Há uma estimativa de 

25% de pessoas talentosas distribuídas na população mundial - entre homens e mulheres de 

todos os segmentos sociais, de todos os credos - o que indica a participação de fatores 

hereditários. Contudo, sem a estimulação do ambiente, nenhum talento se desenvolve 

(FERNANDES, 2014; SABATELLA, 2008; SILVA et al., 2015, VIANA, 2005). 

Apesar dessa estimativa, o sistema educacional em nosso país, de uma maneira 

geral, não vem atendendo adequadamente nem a todos nem a alguns (RANGEL, 2000). 

Diante desse quadro, as diversas organizações educacionais começam a despertar para a 

consciência de que “[...] uma boa educação para todos não significa uma educação idêntica 

para todos” (ALENCAR; FLEITH, 2001, p. 11) e que uma educação escolar voltada apenas 

para atingir uma nota média ou uma aprovação em exames seletivos para o ingresso no 

Ensino Superior pode significar um desestímulo ao talento e consequentemente o abandono 

do potencial do indivíduo.  

No meio educacional, onde predomina a cultura dos exames padronizados, as 

práticas avaliativas de ensino se voltam para o discente com resultados acima dos colegas. 

Nesse contexto, o bom aluno ou o aluno inteligente é, portanto, aquele que é responsável, 

obediente, disciplinado, esforçado e nota 10. As consequências dessas crenças podem 

repercutir no rendimento escolar, no estado de ânimo, na autoestima e na permanência (ou 

não) na escola. Essas ações são reforçadas com a ausência de uma formação continuada, na 

escola, destinada ao atendimento do jovem talentoso e pela pouca atratividade das práticas de 

ensino, o que pode colaborar para o desinteresse, baixa autoestima, frustração e, como 

consequência, queda nos rendimentos (RANGEL, 2000; VIRGOLIM, 2010). 

É importante que todos os que compõem a comunidade escolar compreendam que 

os talentos se manifestam em diferentes áreas do conhecimento, do saber e do fazer. Pessoas 

com talento podem dar contribuições inestimáveis para a sociedade. Uma vez identificados, 

os talentos devem ser orientados e encorajados, reconhecidos e compartilhados. É uma 
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obrigação social investir nos talentosos, para que eles não se percam, pois “[...] não podemos 

e não devemos desperdiçar nada, quanto mais talento” (METTRAU, 2000, p. 9). 

Para que possamos identificar o talento em determinada área - como nos esportes, 

artes, liderança - necessitamos, primeiramente, adotar uma visão multidimensional da 

inteligência humana, englobando diferentes fatores ou dimensões. Em oposição a uma 

avaliação meramente quantitativa, técnica, comportamental e descritiva, vários estudiosos 

(HOFFMANN, 2003; LUCKESI, 2008; PERRENOUD, 1999; SAUL, 1988) propõem uma 

avaliação qualitativa, processual, mediadora e inclusiva como um caminho para transformar 

as práticas pedagógicas e a interação professor-aluno. Essas práticas são condizentes com a 

ideia de que, assim como existem diversas expressões da inteligência, existem diferentes tipos 

de talentos.  

O talento é democrático e existe em qualquer população, independente da etnia, 

credo, gênero, opção sexual, limitações físicas ou mentais. Não é um “dom”, privilégio de 

poucos, que o indivíduo tem ou não, numa perspectiva rígida e unidimensional. Resulta, isso 

sim, do contexto sociocultural multidimensional, dinâmico e complexo, no qual o indivíduo 

se encontra inserido, que poderá favorecer ou bloquear o seu desenvolvimento. O talento de 

liderança é um fenômeno que se manifesta nas mais diferentes áreas do conhecimento e 

envolve, além da cognição, fatores afetivos, como a criatividade, a motivação, dentre outros. 

Integra o fazer e o ser, a razão e a emoção, ou seja, a lógica e a intuição. Envolve fatores 

interpessoais e as condições ambientais, que podem favorecer ou inibir a produção criativa 

(ALENCAR; FLEITH, 2003; CSIKSZENTMIHALYI, 1996; PASSOS, 2013; VIANA, 

2005). 

É na interação do indivíduo com o mundo e no contato com o outro que encontra 

sua identidade social, o que faz com que busque integrar-se com as ideias e comportamentos 

de um determinado grupo. Assim é que acontece a elaboração de um mundo em comum e 

com os mesmos referenciais. Nessa perspectiva, a representação social do processo de 

identificação dos líderes de sala é construída no ambiente escolar através da mediação entre 

“eu” e o “mundo” como resposta à busca de sentido de “nós”, condição essencial de sua 

própria constituição como um “ser humano” classificado como apto a exercer a liderança 

(JODELET, 2001; MASCOVICI, 1978, 2003, 2015; VYGOTSKY, 1998). 

Atualmente, os especialistas na avaliação do talento adotam a abordagem 

sistêmica e desenvolvimental, em que os modelos gerais e específicos integram-se, para 

descrever como acontecem as mudanças de capacidades determinadas geneticamente em 

talentos específicos. Assim, os talentos, nas diversas áreas, surgem e se desenvolvem através 
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de experiências disponibilizadas dentro de um ambiente sociocultural que poderão ser 

desafiadoras ou limitantes às múltiplas capacidades humanas. No âmbito educacional, 

conforme suas experiências, linguagens e processos comunicativos, poderá suceder da 

representação social de liderança do grupo de líderes de sala manter um enfoque do 

conhecimento familiar por falta de práticas inovadoras na escola, formações e ausência, 

enfim, de um processo de enriquecimento desse talento (KAUFMAN; STERNBERG, 2008; 

MOSCOVICI, 2015; PASSOS, 2013; PEREIRA DE SÁ, 1998;). 

Na atualidade, observamos uma carência de líderes devidamente preparados em 

todas as áreas do conhecer e fazer humano. Portanto, a identificação de estudantes com 

talento constitui uma urgência, tanto quanto atividades de ensino enriquecedoras, condizentes 

com as necessidades educacionais dos jovens identificados com o talento de liderança em 

diferentes áreas específicas, seja científica, cultural ou social. 

Nesta pesquisa, iremos focar no talento específico de liderança, com o objetivo 

geral de investigar a forma de identificação utilizada com os alunos que ocupam a posição de 

liderança de sala de aula, nas turmas de 1º aos 3º anos do Ensino Médio, de uma escola 

profissionalizante localizada no estado do Ceará. No referencial teórico, iremos apresentar as 

diferentes abordagens referentes ao talento, à liderança e à avaliação educacional diagnóstica 

para identificação dos mesmos, bem como as práticas de ensino enriquecedoras condizentes 

com a organização escolar da contemporaneidade. 

 Com o propósito de obtermos uma visão panorâmica das produções científicas 

sobre a avaliação diagnóstica do talento de liderança nos programas de pós-graduação das 

universidades brasileiras, fizemos um levantamento junto ao banco de teses e dissertações da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), na Biblioteca 

Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) e no Repositório Institucional da 

Universidade Federal do Ceará (UFC). Para delimitar a consulta aos endereços eletrônicos 

acima citados, utilizamos as seguintes categorias: i) “Avaliação Educacional Diagnóstica”; ii) 

“talento”; iii) “identificação do talento”; iv) “liderança”. O idioma selecionado foi o português 

e, dada a escassez de trabalhos na área de Avaliação Educacional, delimitou-se o período de 

produção de 2005 a 2017. 

No que se refere ao resultado da primeira categoria, foram encontradas quatro 

pesquisas que abordam a “Avaliação Educacional Diagnóstica” (ARAÚJO, 2011, 2014; 

FERNANDES, 2014; VIANA, 2005). Esses trabalhos, realizados por um grupo de 

pesquisadores da UFC, destacam a avaliação diagnóstica na perspectiva da Educação 

Inclusiva, como proposta para identificação de altas habilidades/superdotação em alunos com 
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surdez, na formação e atuação de professores do Atendimento Educacional Especializado 

(AEE)1. 

No resultado da categoria avaliação educacional diagnóstica, merece destaque a 

tese encontrada no repositório da UFC, sobre a pesquisa de Araújo (2011), que se propõe a 

investigar a representação social dos professores sobre altas habilidades/superdotação antes e 

após a oferta de um curso de fundamentação teórica e prática sobre as características dessa 

população, com a técnica de identificação dessas características pelos professores a partir da 

observação direta. O referido estudo aponta que a formação específica dos docentes sobre 

altas habilidades/superdotação e o uso de instrumentos validados para a coleta de dados, 

especialmente a lista de observação e entrevista, auxiliam em uma melhor avaliação 

educacional diagnóstica por parte dos docentes desse alunado, que necessita ser encaminhado 

para o AEE, a fim de um melhor desenvolvimento de suas capacidades. 

Araújo (2014), ampliando sua visão sobre o mesmo objeto de estudo (ARAÚJO, 

2011), dessa vez, ouviu, através de entrevistas, além dos professores atuais, os professores 

anteriores e os pais dos alunos. Correlacionou os dados coletados pelos professores com base 

nas listas de observação proposta pela Teoria dos Três Anéis de Renzulli (1978) e pelo 

modelo multifatorial de superdotação (MONKS, 2000). Os resultados foram convergentes, 

exceto a categoria criatividade, que foi a menos assinalada na lista de observação pelos 

familiares dos sujeitos. 

A tese de Fernandes (2014) objetivou, de modo geral, identificar alunos com altas 

habilidades/superdotação matriculados no Ensino Fundamental (do 1º. ao 9º. ano) de uma 

escola de Educação Especial, destinada a alunos surdos, localizada em Fortaleza-CE, através 

de uma avaliação educacional diagnóstica realizada com a colaboração do professor. Após 

participarem de uma formação continuada específica, os docentes se utilizaram da entrevista e 

do uso de uma lista de observação (RENZULLI, 1978; MONKS, 2000) com o objetivo de 

identificar seus alunos com altas habilidades/superdotação. Nas conclusões do estudo, 

comprovou-se que existem estudantes surdos talentosos nos bastidores da sala de aula não 

desafiados, porque não são, na maioria dos casos, identificados. 

Intitulada Avaliação educacional diagnóstica: uma proposta para identificar altas 

habilidades, a tese de Viana (2005), realizada na UFC, apresentou o objetivo geral de 

investigar a precisão da identificação de alunos com altas habilidades/superdotação, pelos 

                                                           
1 O Atendimento Educacional Especializado (AEE) acontece na Sala de Recursos Multifuncionais. “Essas salas 

são organizadas com mobiliários, materiais didáticos e pedagógicos, recursos de acessibilidade e equipamentos 

específicos para o atendimento aos alunos público alvo da educação especial, em turno contrário à 

escolarização” (ROPOLI et al., 2010, p. 31). 
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professores, através do emprego de técnicas de observação dirigida em sala de aula. 

Especificamente, intencionou: verificar a concepção de altas habilidades/superdotação 

apresentada pelos docentes; apontar as capacidades identificadas e averiguar o predomínio de 

definições tradicionais, baseadas no rendimento escolar, ou de noções contemporâneas, 

alicerçadas na totalidade do sujeito. 

Nas conclusões do referido estudo, foram reconhecidos 12 critérios utilizados 

pelos docentes para identificar os estudantes com altas habilidades/superdotação, com ênfase 

para motivação (66,7%), pensamento (58,3%), criatividade (33,3%) e idade mental (33,3%); 

os demais juízos foram sinalizados em proporções menores.  Os resultados indicaram que, 

após um curso sobre a temática, ampliaram-se as concepções sobre altas 

habilidades/superdotação dos professores, com atenção para outros atributos; também 

sinalizaram que avaliações educacionais diagnósticas, realizadas por professores e pais 

constituem alternativas confiáveis e complementares aos tradicionais testes de QI (VIANA, 

2005). 

Na pesquisa da segunda categoria, foi encontrado, nos respectivos bancos de 

dissertações e teses, o resultado de 91 trabalhos para a categoria “talento”. Devido a esses 

grandes números de trabalhos encontrados, após análise desse total, foram destacados três 

deles (CHRISTOFOLETTI, 2012; PEREIRA, 2010; TONETE, 2014), que abordam a 

“identificação do talento de alunos no contexto escolar” e, portanto, aproximam-se da nossa 

área de interesse. 

Na categoria “identificação do talento”, primeiramente, merece destaque a 

dissertação encontrada na biblioteca depositária da UFSCAR, na linha da Educação Especial, 

intitulada Proposta e aplicação do método das hélices na identificação de estudantes 

talentosos (CHRISTOFOLETTI, 2012), cujo propósito é identificar os estudantes talentosos 

através do Método das Hélices e o Modelo dos Três Anéis de Renzulli, correlacionando os 

resultados avaliativos qualitativos obtidos com os quantitativos dos testes psicométricos. Ao 

término, concluiu-se que os métodos qualitativos são confiáveis e adéquam-se para uma 

avaliação educacional diagnóstica do talento. O trabalho é relevante, ao assinalar a 

necessidade de complementaridade de abordagens qualitativas no processo de identificação 

dos alunos talentosos.  

O segundo trabalho destacado nessa categoria foi a dissertação intitulada 

Identificação de estudantes talentosos: uma comparação entre as perspectivas de Renzulli e 

Guenther, da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF/MG), defendida por Pereira (2010), 

com o propósito de correlacionar os resultados das avaliações realizadas pelos professores a 
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partir de uma lista de observação proposta por Guenther, com o instrumento proposto no 

modelo das portas giratórias de Renzulli, através do uso de testes psicométricos. Ambas as 

abordagens de avaliação diagnóstica do talento identificam aspectos gerais e outras 

habilidades e traços como a aprendizagem, a motivação, a criatividade, a capacidade de 

liderança, dentre outras. 

Constatou-se que a identificação dos estudantes talentosos do Ensino 

Fundamental com o uso apenas de dados quantitativos é reducionista, sendo necessário o uso 

complementar de instrumentos qualitativos. O uso de múltiplos critérios e o levantamento de 

dados qualitativos e quantitativos colabora para uma avaliação diagnóstica precisa, como 

também para a redução de distorções.  

Na dissertação Identificação de talentos criativos e intelectuais por testes 

psicológicos e percepção de professores, pela Pontifícia Universidade Católica (PUC) de 

Campinas, Tonete (2014) correlacionou instrumentos psicométricos com instrumentos 

avaliativos qualitativos a partir da observação do professor a fim de identificar estudantes 

talentosos. Diferencia-se no sentido de propor uma avaliação educacional diagnóstica 

direcionada ao talento intelectual e à criatividade. Observou-se que algumas crianças que 

obtiveram escores elevados no teste psicológico de inteligência, aplicado por avaliadores 

externos, não foram identificadas pelos professores como talentosas. O estudo desperta para a 

necessidade de uma formação docente continuada para os que lidam com crianças e jovens 

talentosos a fim de que possam realizar, com mais segurança e precisão, uma avaliação 

educacional diagnóstica do talento. 

Quanto à quarta categoria de “avaliação ou identificação da liderança” dos 

estudantes, não foram encontrados teses e dissertações nos bancos de dados que se 

aproximem do tema de nosso interesse. Dando continuidade ao Estado da Arte, também não 

foram encontrados, no banco de dissertações e teses brasileiras, trabalhos na área da 

“Avaliação Educacional Diagnóstica do Talento”, “Talento de Liderança” e “Avaliação 

Educacional Diagnóstica do Talento de Liderança”, evidenciando-se a ausência de estudos 

relacionados, de modo específico, aos procedimentos de identificação ou avaliação 

educacional diagnóstica do talento de liderança. 

Após esse levantamento, pudemos comprovar a escassez de estudos no que diz 

respeito a métodos educacionais de identificação do talento de liderança, ratificando-se a 

relevância da presente proposta de pesquisa. Quando as escolas despertarem para a 

importância da avaliação diagnóstica dos talentos juvenis no Ensino Médio, surgirão 

programas educacionais, currículos e práticas enriquecedoras de ensino voltadas para o 
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atendimento das necessidades educacionais desse alunado. A sociedade carece de líderes que 

protagonizem seus projetos de vida e transformem a realidade. 

É direito dos docentes do Ensino Médio e dever do Estado voltar sua atenção para 

formação continuada dos professores no sentido de que eles aprendam a diagnosticar os 

talentos dos seus alunos, auxiliá-los na identificação e descoberta de potencialidades e, 

principalmente, contribuir para a inclusão de atividades de ensino específicas e desafiadoras 

para todos, indo ao encontro de suas necessidades e interesses individuais. Jovens motivados, 

engajados na tarefa, aprendem mais, desenvolvem seus talentos e alcançam melhores 

resultados na aprendizagem. Tais práticas favorecem o processo de autorrealização e bem-

estar desses cidadãos e, consequentemente, a construção de uma sociedade mais justa, 

democrática, com equidade e criativa, tão carente de líderes moralmente bem direcionados 

(ALENCAR; FLEITH, 2003; FELDHUSEN, 2001; PASSOS, 2013). 

Apesar de, em parte, gestores e educadores públicos reconhecerem a importância 

de um currículo, nas escolas de Ensino Médio, voltado à formação para a cidadania, a um 

projeto de vida, a competências socioemocionais, dentre outras disciplinas, assistimos 

adentrar, nas atuais políticas educacionais, e, consequentemente, nas escolas públicas 

brasileiras um nítido movimento rumo à “instrução uniforme”. 

Nesse sentido, existe uma base comum que todos os indivíduos em nossa 

sociedade deveriam dominar, principalmente na nossa língua materna e matemática. Sob essa 

lógica, os exames nacionais, e, consequentemente às escolas, organizam-se para garantir que 

“o maior número possível de indivíduos atinja o conhecimento básico tão eficientemente 

quanto possível” (GARDNER, 1995, p. 61).   

Por essa razão, pensam os defensores desse modelo, que deve haver o mesmo 

currículo, os mesmos métodos de ensino e os mesmo métodos padronizados de avaliação para 

todos os alunos, como se os discentes estivessem passando por uma esteira de uma fábrica, 

com padrões robóticos e automáticos previamente preparados. Não é por acaso o destaque no 

espaço curricular aos aulões e simulados constantes no Ensino Médio. Nessa corrida uniforme 

da conquista de um passaporte rumo à universidade, infelizmente, boa parte da diversidade de 

talentos humanos é excluída do processo de ensino-aprendizagem escolar. Normalmente, 

alunos reconhecidamente talentosos na área social, artística, corporal-cenestésica, dentre 

outras, não recebem a mesma atenção no tempo e espaço curricular daqueles que manifestam 

o talento acadêmico. 

Felizmente, por outro lado, existe um avanço dos defensores de que o nosso 

sistema educacional abrace práticas avaliativas formativas e “centradas no indivíduo”, dado o 
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fracasso do atual sistema educacional nesse sentido, na direção de uma instrução 

desmitificada e personalizada. Uma escola mais democrática e inclusiva para os diversos 

talentos humanos (GARDNER, 1995). 

Jovens talentosos nas diferentes dimensões do saber e do fazer, quando 

identificados, necessitam de um planejamento e de um projeto de ensino específico 

enriquecido. Nessa direção, entendemos que os alunos identificados pelos seus colegas com 

talento para liderar e bem representarem a sua turma, necessitam de uma avaliação 

diagnóstica, de um plano para seu desenvolvimento na sala de aula, na escola e para além dos 

seus muros. 

Portanto, a educação dos alunos que apresentam o talento de liderança não pode 

ser negligenciada, sendo concordante com suas características, além de exigir sistematização e 

coerência. Quando não identificados, esses jovens desconhecem, adormecem ou 

menosprezam seus talentos. Frustram-se, sentem-se inadequados no ambiente escolar, e 

consequentemente, na sociedade, que culturalmente prioriza o talento acadêmico, dando 

pouca atenção e desconsiderando os demais talentos. Jovens talentos necessitam de um olhar 

diferenciado, como a própria legislação voltada para Educação Especial brasileira indica. É 

ledo engano pensarmos que eles se desenvolvem por si mesmos. Eles necessitam de 

instrumentos de identificação e programas educacionais diferenciados (GUENTHER, 2006). 

Torna-se urgente que o docente e seus discentes saibam realizar uma avaliação 

educacional diagnóstica dos diversos talentos presentes na escola, que permita identificar as 

preferências, necessidades e facilidades de cada um, assim como suas limitações, por meio de 

observações de suas características com base em instrumentos validados e confiáveis. Para, a 

partir dessa identificação, os professores poderem pensar em uma prática de ensino adequada 

para essa população. 

Essas considerações nos conduzem, portanto, a formular o problema científico da 

presente pesquisa: Como ocorre o processo de identificação do talento de liderança realizado 

junto aos alunos que são oficialmente indicados como líderes de sala de aula no Ensino Médio 

de uma escola profissionalizante, localizada no município de Tabuleiro do Norte, interior do 

Estado do Ceará. 

Em busca da resposta ao problema formulado, destacamos algumas questões 

norteadoras: i) Qual tipo de avaliação educacional diagnóstica é usado pela escola 

profissionalizante para identificar esses alunos? ii) Quais as características do talento de 

liderança apresentadas por esses educandos? iii) Que sugestões esses alunos, seus professores 

e os gestores apresentariam para a melhoria das estratégias de identificação dessa liderança?  
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Logo, esse trabalho teve como objetivo geral investigar a prática de identificação 

do talento de liderança realizada pelo Professor Diretor de Turma junto aos alunos que 

ocupam a posição oficial de líderes de sala de aula, nas turmas de 1º aos 3º anos do Ensino 

Médio de uma escola profissionalizante. Especificamente, visou: i) analisar qual o tipo de 

avaliação educacional diagnóstica é usada para identificar alunos indicados como líderes de 

sala de aula; ii) identificar as características do talento de liderança apresentadas por esses 

alunos; iii) reunir sugestões, junto aos professores, discentes, líderes de sala e gestores para a 

melhoria das estratégias de identificação e ensino desses alunos. 

A escolha do tema desta pesquisa surgiu a partir de algumas inquietações do 

pesquisador configuradas ao longo de sua vida como estudante de escola pública, em que 

assumiu diferentes posições de liderança, informal e formal, na condição de aluno no 

cotidiano escolar, seja em substituição ao professor, como líder de sala, ou membro do 

Grêmio Estudantil.  

Como estudante de Ensino Médio, cursei essa etapa na ‘onda’ nacional dos cursos 

técnicos e minha única opção na escola foi o curso “Técnico em Administração”, cursado no 

período de 1984 a 1986. Durante todo o percurso, como estudante da Educação Básica 

pública, causou-me estranheza e inquietação o fato de ter que passar quatro horas diárias sem 

aulas práticas e cinco dias na semana sentado em uma carteira escolar onde, à minha frente, 

havia um professor que se preocupava em transmitir conhecimentos. Eram muitos conteúdos 

para dar conta e boa parte deles era considerada sem sentido. Era uma época bem diferente de 

hoje.  

Em minha época de Ensino Médio, não existiam transporte escolar, laboratórios 

de informática, de Ciências, biblioteca, dentre outros recursos. Poucos eram os atrativos 

pedagógicos e mais limitados ainda eram os estímulos do ambiente escolar para que eu 

desenvolvesse minha capacidade de liderança, criatividade nas Artes e na comunicação, o 

que, em minha fase da juventude, eu mais gostava de fazer. Considerava muito estranho, na 

minha escola, não haver, nos horários das aulas, tempo para se movimentar, criar, imaginar e 

expressar-se. Hoje, quando adentro uma escola pública, vejo outro ambiente, bem mais 

enriquecido, com laboratórios de Ciências, Informática, sala de multimeios, quadras 

esportivas, projetos pedagógicos, dentre outros aparatos, e fico a pensar como anda o processo 

para a identificação dos talentos dos jovens para que possam protagonizar, com sua liderança, 

esses espaços. 

No meu processo de construção da identidade docente, hoje, volto-me 

prioritariamente para o desenvolvimento de líderes, quer sejam gestores, professores ou 
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estudantes. Dentre minhas atividades, destacam-se as formações para: o desenvolvimento de 

competências de liderança dos gestores; a implantação de programas para a formação de 

lideranças juvenis nas escolas; palestras e treinamentos para os professores e a coordenação 

dos Fóruns Regionais dos líderes estudantis2, dentre outras práticas. Na programação do 

Fórum, incentiva-se a manifestação de múltiplos talentos, como, por exemplo, festival da 

canção, exposições de pôsteres com práticas exitosas protagonizadas pelos jovens líderes em 

suas escolas, mesas redondas sobre suas ações, em meio a outras práticas incentivadoras ao 

desenvolvimento do talento de liderança dos jovens representantes das suas turmas. 

Quanto à minha experiência com líderes estudantis, ocorreu enquanto coordenava 

escolas regulares e profissionalizantes do Ensino Médio, através de momentos de 

planejamento com Professores Diretores de Turma (PDT), nas aulas de Formação para 

Cidadania e de Tecnologia Educacional Sócio Educacional (TESE), momento em que se 

tratava da liderança, do perfil do líder, tipos de liderança, do processo de indicação dos 

colegas para liderar a turma, da mediação e resolução de conflitos, dentre outros. No 

currículo, era previsto um treinamento para formação de líderes por turma, anualmente. 

Momentos enriquecedores de ensino aconteciam a partir das reuniões da Coordenação Escolar 

com os alunos líderes de turma, mensalmente. Nessas escolas, tornou-se prática pedagógica a 

organização de seminários tanto, nas salas de aula, como também seminários temáticos 

anuais, para apresentação formal no auditório, de resultados de pesquisa cujos temas eram 

escolhidos pelos próprios alunos na disciplina curricular denominada Temáticas Práticas e 

Vivências (TPV), com orientação dos professores. Temas trabalhados nessas disciplinas 

culminavam em uma exposição por grupos na Feira Científica, onde todos os discentes 

participavam. Na atualidade o modelo da Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) 

contempla Projeto de Vida (PV), Práticas Interdisciplinares (PI), dentre práticas 

enriquecedoras.   

Consoante essa necessidade particular, na condição de educador de escola pública 

nível médio do estado do Ceará, atentei para a importância do docente saber identificar as 

necessidades pedagógicas e os talentos dos seus alunos, a fim de que não fiquem restritos 

apenas às suas demandas intelectuais e/ou acadêmicas, mas também abram espaços no 

planejamento curriculares voltados para o aspecto psicomotor, as relações intrapessoais e a 

                                                           
2 O Fórum Regional Agente Jovem tem como objetivo principal identificar alternativas que, na visão do líder 

estudantil, contribuam para a melhoria do Ensino Médio, especialmente em relação ao desempenho e 

permanência do aluno na escola. A proposta é que o evento anual permita a troca de experiência das suas 

atividades e a manifestação de talentos nas diversas áreas: acadêmica, artística e social (Documento 

CREDE/SEDUC, 2014). 
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formação de uma liderança cidadã. Práticas de ensino descontextualizadas e transmissivas de 

conteúdo para a juventude, em que esta fica passivamente escutando, poderá terminar por não 

atender às suas reais necessidades e, consequentemente, desestimulá-los a descobrir e 

aprender. Nesse sentido, seria importante uma avaliação educacional numa perspectiva 

diagnóstica do talento do jovem em diversas áreas, do saber, fazer e criar. 

Por conseguinte, o professor necessita de formação continuada para identificar e 

estimular o potencial de liderança discente nas suas diversas áreas de interesse. Porém, o lugar 

que a escola costuma reservar ao talento reside, via de regra, em monitoria das disciplinas 

acadêmicas e em atividades extracurriculares - na forma de show de talentos, organização de 

eventos, participação em concursos, agremiações, feiras científicas, fóruns, olimpíadas de 

Matemática, Física e outras disciplinas – ou de serviços comunitários como voluntariado na 

escola, em que se organizam mutirões de limpeza ou protagonizando eventos sociais, culturais 

e esportivos. Cumpre também mencionar as monitorias de Matemática, de Leitura, 

Informática, Web Rádio, jornal escolar, dentre outras. 

O Protagonismo Juvenil é um dos princípios básicos das EEEP’s de Ensino Médio 

integral e integrado à educação profissional. A indicação pelos colegas de um aluno com 

perfil de liderança para representá-los e ser o ‘porta-voz’ da turma faz parte das atribuições do 

Projeto Professor Diretor de Turma (PPDT). Uma atribuição do líder de sala, por exemplo, é 

representar sua turma na reunião bimestral do Conselho de Turma, mediada pelo Professor 

Diretor da Turma (PDT), que conta com todos os professores e representatividade da gestão, 

dos pais e do líder da turma.  

Antes do Conselho de Turma, acontece o Conselho de Classe, no qual são 

levantadas, pela turma, as opiniões sobre professores, problemas na aula, relacionamentos e 

outras variáveis que podem afetar o rendimento. Com o apoio do PDT, o líder, em parceria 

com o vice-líder, organizam as diferentes opiniões sobre os docentes e suas aulas. O 

representante da turma, no caso o líder, em um momento inicial da referida reunião, socializa 

o resultado da avaliação qualitativa dos seus professores. Por outro lado, nos momentos de 

planejamento dos professores, os alunos são também avaliados qualitativamente através de 

um instrumental em que o professor observa o aluno e assinala algumas características 

esperadas, alcançadas ou não conforme o perfil do aluno, em termos comportamentais. Esse 

perfil, de acordo com a decisão do Conselho, poderá pesar no arredondamento, acréscimo ou 

não de seu resultado bimestral em certas matérias escolares segundo o desempenho.  

Normalmente, o processo de seleção do líder e vice-líder da turma acontece após a 

quarta semana de aula, transcorrendo até, no máximo, o final do primeiro bimestre, após os 
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professores e os colegas terem tempo para conhecer melhor as habilidades e perceberem 

aquele (a) jovem com melhor perfil para liderá-los e, consequentemente, representá-los. 

Durante esses dois primeiros meses, na aula de Formação para Cidadania, os PDT’s realizam 

aulas temáticas com o objetivo de preparar os estudantes para escolher quem será seu 

representante, aquele aluno responsável para auxiliar o professor, levar reivindicações dos 

colegas para o Conselho de Turma e ao Núcleo Gestor, mediar conflitos, organizar atividades 

coletivas dentro e fora de sala, dentre outras atribuições. 

Todas as 117 Escolas de Educação Profissional (EEPP’s) no Estado do Ceará 

dispõem do Diretor de Turma, como política pública. O PPDT objetiva desmassificar e 

caracteriza-se, fundamentalmente, por um conhecimento aprofundado e sistematizado do 

aluno. Na mediação que se realiza entre os alunos e os demais professores da turma, promove-

se o desenvolvimento de um trabalho cooperativo, que propicia, aos professores, conhecer as 

problemáticas que fazem parte do cotidiano de cada estudante e interferem diretamente no seu 

desempenho escolar. Visa, principalmente, à construção de uma escola que eduque a razão e a 

emoção, onde os estudantes são vistos como seres humanos que aprendem, riem, choram, 

frustram-se... Uma escola que tem como premissa a desmassificação. Uma escola com plenos 

objetivos de acesso, permanência, sucesso e formação do cidadão e do profissional. 

Potencializar as relações e interações entre as pessoas no ambiente escolar é o objetivo 

principal do Projeto Diretor de Turma (SEDUC-CE, 2010). 

Dentre as atribuições dos PDT’s, destacam-se: 01 hora semanal para orientação de 

alunos monitores de Estudos Orientados, cujo apoio objetiva levar esses estudantes a aprender 

a estudar e a pesquisar. É constituído através de grupos de alunos por disciplina, conforme 

suas dificuldades. Outra hora semanal é dedicada à disciplina Formação para Cidadania, 

ministrada pelo Diretor de Turma, que fará parte da parte diversificada do currículo dos 

alunos. Na aula de Formação Cidadã, o Diretor de Turma terá uma primeira fase de 

conhecimento mais detalhado de cada aluno, através de instrumentais para esse fim. Nessa 

aula, o Diretor de Turma também cuidará do processo de preparação para o processo de 

identificação e escolha do líder e vice-líder da turma (SEDUC-CE, 2010). 

No contexto das Escolas Estaduais de Ensino Médio integrado à Educação 

Profissional do Ceará (EEEP’s), a identificação do jovem líder da turma inicia-se, usualmente, 

com aulas sobre liderança, voluntariado, cidadania. Em seguida, são abertas vagas para 

indicação pelos colegas, sob orientação do professor ou através da autoindicação. A 

campanha acontece em clima de eleição e esse processo preparatório para a seleção daquele 

que apresenta o melhor perfil para liderar é por si só rico de aprendizados. Alguns se 
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candidatam para exercer o papel de líder durante o ano letivo, por se considerarem aptos e 

gostarem de tomar à frente da turma, enquanto outros são nomeados espontaneamente pelos 

colegas, por estes considerarem que os colegas possuem algumas características fundamentais 

para assumirem a liderança e representação da turma, como: proatividade, cooperação, 

comunicação, boas notas, dentre outras. Porém, dar se bem nos exames, obter boas notas nos 

testes bimestrais, talento acadêmico não é sinônimo de que a pessoa será um bom líder, cuja 

capacidade é, sobretudo, social. Urge esclarecer, nesse processo de escolha, que a experiência 

de liderança, acompanhada de atividades desafiadoras e adequadas para o seu 

desenvolvimento, poderá constituir um recurso importante para a formação cidadã, crítica, 

pessoal e profissional dos jovens. 

Apesar da cultura disseminada nas escolas de uma identificação de líderes para 

representarem a turma, uma avaliação diagnóstica do talento com instrumentos validados 

ainda não constitui uma preocupação curricular num meio tradicional em que prevalece a 

“educação bancária” (FREIRE, 2004), com um modelo pedagógico centrado no conteúdo e no 

professor. Com efeito, o sistema educacional “[...] se baseia na desconfiança ao estudante. 

Não confia nele para deixá-lo seguir suas próprias inspirações: direciona-o, diz-lhe o que deve 

fazer; diz-lhe o que deve pensar; diz-lhe o que deve aprender” (EVANS, 1979, p. 66). 

Somos a favor de uma escola que estimule os talentos latentes nas crianças e nos 

jovens, cujo objetivo seja o desenvolvimento pleno do potencial do educando. Nessa 

perspectiva, o professor, ao invés de empregar a maior parte do tempo em planos de aula e 

reprodução de ensinamentos, concentrar-se-ia na promoção de variados recursos pedagógicos 

para construir, em parceira com os estudantes, uma aprendizagem experiencial 

correspondente às necessidades de cada um. Esse docente "põe-se a si próprio, o seu saber e a 

sua experiência especial, claramente à disposição dos alunos, mas não se impõe a eles" 

(ROGERS, 1977, p. 135). 

Para tanto, seriam necessários às condições ambientais favoráveis e o domínio de 

técnicas adequadas de identificação acompanhadas de práticas de ensino enriquecedoras do 

talento. Na maioria das pessoas, porém, o desenvolvimento e a expressão da criatividade, que 

pode ser desenvolvida e aprimorada pela prática e treino, têm sido inibidos, e mesmo 

bloqueados, por um ambiente que estimula o medo do ridículo e da crítica, no qual a fantasia 

é vista como perda de tempo e onde predomina uma atitude negativa com relação ao arriscar e 

ao criar. Desconsiderar o celeiro de talentos juvenis que se apresentam na escola de Ensino 

Médio é aumentar a permanente onda de frustração, desinteresse, abandono e reprovação 

escolar (ALENCAR, FLEITH, 2003; FREEMAN; GUENTHER, 2000; VIANA, 2012).  
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Sem a orientação adequada, desestimulados e frustrados, os jovens talentosos 

podem se desviar para práticas antissociais: “[...] Esse potencial humano provavelmente se 

encontra, em sua maior parte, desconhecido e desperdiçado, com prejuízos não somente para 

o indivíduo, mas também para a sociedade” (VIANA, 2012, p. 64). 

A adoção de valores destrutivos, tanto para si mesmo como para a coletividade, 

principalmente pelos jovens, tem a ver com a pouca importância dada à educação do talento 

humano pelas políticas públicas educacionais, especialmente no que concerne às habilidades 

sociais, acarretando um considerável desperdício e dormência desse potencial. Quantos 

líderes talentosos, intelectuais e criativos se envolvem em ações do narcotráfico, corrupção, 

crime organizado, terrorismo, exploração de pessoas e grupos marginalizados, dentre outros 

grandes problemas presentes na sociedade contemporânea. Nessas organizações, valores 

nebulosos orientam e desenvolvem esses talentos, direcionando-os no sentido contrário ao 

bem-estar comum e à melhoria da humanidade (GUENTHER, 2006). 

Podemos citar, como exemplo, o caso do talentoso brasileiro, Marcelo 

Nascimento da Costa, descrito por Mariana Caltabiano (2005). Segundo a autora, ele tem o 

talento analítico, de liderança, persuasão, dentre outros e utiliza-os para fazer com que todo 

tipo de gente acredite nele: do bandido ao milionário. Militando como estelionatário adota 

diversas identidades e faz-se passar por dono da empresa aérea Gol, líder de facção criminosa, 

guitarrista da banda Engenheiros do Havaí, empresário musical, vendedor de vagas de 

faculdade, dentre outras personagens. Desde sua juventude, quando se encontrava em um 

lugar e aparecia à oportunidade de enganar, mentir, iludir o outro, ele assim o fazia. 

Notadamente, caso os jovens líderes deixem de ser identificados e posteriormente 

encaminhados para uma educação impulsionadora de suas potencialidades, em que haja 

atividades de ensino enriquecedoras adequadas às suas necessidades, correm o risco de se 

direcionarem a comportamentos destrutivos, inadequados e antissociais. Quando os jovens 

alunos talentosos não são identificados, estimulados e valorizados, terminam por se adaptarem 

à rotina de práticas de ensino tradicionais de liderança, atrofiam-se ou rebelam-se contra a 

sociedade. Faz-se necessária, dessa maneira, uma educação cidadã dos talentos, com 

preocupação de canalizar suas capacidades de forma produtiva em prol do bem-estar social, 

considerando-se que nenhum talento humano pode ser desperdiçado (ALENCAR, FLEITH, 

2003; GUENTHER, 2006; VIANA, 2012). 

Infelizmente, os noticiários e os números na atualidade evidenciam que os 

comportamentos antissociais, a liderança reversa e negativa, especialmente a partir da 

juventude, tem crescido. Apesar desse contexto sinalizar para a necessidade de uma formação 
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para cidadania e valores, desde a Educação Básica, nossa prática educativa ainda se pauta por 

uma “Pedagogia do Exame”, em que o importante, para as instituições de ensino e para os 

professores, são os resultados de provas e exames. Assim sendo, a escola coloca a formação 

integral em segundo plano, “[...] centraliza a atenção nos exames; não auxilia a aprendizagem 

dos estudantes” (LUCKESI, 2005, p. 25). O currículo é dedicado quase que exclusivamente 

ao aspecto cognitivo, excluindo as demais dimensões do sujeito. 

 Não é exagero afirmar que a Pedagogia do Exame e a testagem controlam o atual 

currículo e as práticas avaliativas na sala de aula, contribuindo para a manutenção de uma 

escola uniforme, adequada ao modelo neocapitalista mundial. Mesmo diante das sólidas 

evidências empíricas, comprovadas no campo da cognição, de que o talento humano é 

multidimensional, multifacetado e, portanto, não pode ser capturado num simples instrumento 

objetivo, de estilo lápis e papel (GARDNER, 1995). Essa abordagem pedagógica da testagem 

não desafia, na verdade, a inteligência: favorece a memória de rotina e a repetição. E os 

talentosos findam por abandonar a escola, desmotivados (ALENCAR; GALVÃO, 2007; 

LANDAU, 2002). 

Apesar de o Ensino Médio ser um celeiro de talentos, que afloram na juventude, 

este tem, sobretudo, privilegiado o desempenho acadêmico, negligenciando esse potencial 

humano manifestado nas demais áreas do saber e do fazer. De acordo com Feldhusen (1986), 

“a capacidade geral na infância evolui rumo a um talento especial na adolescência”. O Ensino 

Médio tem o papel social de ir além do treino para um exame seletivo de ingresso ao Ensino 

Superior. Precisa compreender que cada ser humano é diferente, como também precisa tirar 

proveito dessas diferenças.  

O século XXI, globalizado e com rápidas transformações científicas e 

tecnológicas, demanda sujeitos capazes de desempenhar habilidades para além do 

conhecimento acadêmico. Faz-se urgente compreender que o domínio dessa informação per si 

não é mais condição sine quo non para se inserir nessa sociedade tão complexa. É preciso que 

o cidadão tenha, além de conhecimento, alternativas de como usá-lo em prol de seu projeto de 

vida e da promoção de uma sociedade sustentável para todos (ANDRIOLA et al., 2015). 

Essas exigências de inovações e consequentes demandas se encontram no âmago 

da reforma do Ensino Médio, prevista pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), de 1996, que teve como proposta fazer uma verdadeira revolução na Educação 

brasileira. É também nesse cenário socioeducacional que, em 1998, foram elaborados, pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs) e o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Tanto a LDB 
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quanto os PCNs e o ENEM estão fundamentados em novas bases epistemológicas e 

conceituais, que contemplam uma perspectiva de Educação baseada em competências e 

habilidades3 direcionadas para as dimensões do conhecimento e dos processos cognitivos, no 

sentido de contribuir para o exercício da cidadania. O ENEM, em 2009, passou a ser uma das 

principais vias de acesso para as Instituições de Ensino Superior (IES), perdendo aos poucos 

sua identidade como uma etapa da Educação Básica (ANDRIOLA et al., 2015). 

Conforme a legislação brasileira vigente, o ENEM foi criado com o intuito de 

proporcionar, ao estudante, a oportunidade de fazer uma autoavaliação para a continuidade de 

sua formação, de investigar se os alunos estavam preparados para ingressarem no Ensino 

Superior e de possibilitar a avaliação da qualidade da Educação Básica ofertada pelas escolas 

brasileiras. Objetivos esses alinhados com a LDB, PCNs e objetivos do Ensino Médio, com a 

finalidade de formar um aluno crítico, reflexivo e atuante, capaz de ir além do conhecimento e 

da compreensão de determinados assuntos (ANDRIOLA et al., 2015; ANDRIOLA; 

CAVALCANTE, 1999). 

Apesar dessa configuração legal, o Ensino Médio na prática perde aos poucos sua 

identidade como última etapa da Educação Básica, tornando-se assim necessária e urgente 

uma nova reforma, a fim de atender a variedade de talentos e inclusão da diversidade de 

potenciais humanos. Essa necessidade já está sendo cogitada pelo próprio Ministério da 

Educação (MEC). Diante do resultado do ENEM do ano de 2015, por escola, apresentado 

pelo MEC, em 2016, foi constatado que: do total de 7,7 milhões de alunos que fizeram o 

ENEM, apenas 1,3 milhão estava matriculado no Ensino Médio. A presidente do Inep, Maria 

Inês Fini, sinalizou a necessidade de reforma do Ensino Médio ao concluir que temos um 

contingente enorme de alunos que estão aprendendo muito pouco, devido o currículo encontrar-se 

organizado de uma maneira tradicionalista e conservadora (BRASIL, 2017; CANCIAN, 2016). 

Ao contextualizar os resultados, a secretária executiva do MEC, Maria Helena de 

Castro, ao tecer comentários sobre o nível socioeconômico dos alunos, destacou que, do 

grupo de nível socioeconômico muito alto para o grupo médio, há uma diferença de mais de 

cem pontos na média. Por que nossos jovens que estão na escola pública não se inscrevem? 

Eles mesmos se excluem, conclui a Secretária Executiva, e essa é a enorme desigualdade do 

sistema (BRASIL, 2017; CANCIAN, 2016). Diante dessa situação, no caso do Estado do 

Ceará, há uma ‘força tarefa’, por parte da Secretária de Educação (SEDUC-CE), e 

                                                           
3 A noção de competência nesse trabalho se refere a uma capacidade de mobilizar diversos recursos cognitivos 

para enfrentar diferentes tipos de situações que permitem determinar saberes, atitudes e realizar ações 

relativamente adaptadas à situação. Já as habilidades indicam uma capacidade adquirida e estão associadas ao 

saber fazer (PERRENOUD, 2000; RENZULLI, 1986). 
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consequentemente dos gestores escolares, para que 100% dos alunos que estão concluindo o 

Ensino Médio se inscrevam no ENEM, o que aumenta a probabilidade do estudante oriundo 

de escolas públicas conquistar uma vaga no Ensino Superior. 

Embora os alunos com talento estejam igualmente distribuídos em todos os 

segmentos populacionais, em uma parcela estimada em 25% da população, não têm recebido 

a devida atenção educacional, comumente passando despercebidos pelos bancos das 

instituições de ensino. O fato dos talentos juvenis serem ignorados na escola pode estar 

contribuindo para a construção da sociedade atual, na qual presenciamos uma crise na 

formação de líderes, evidenciada nos fenômenos disseminados na contemporaneidade e 

divulgados na imprensa nacional e internacional (CHACON; MARTINS, 2016; METTRAU, 

2000; PEREIRA, 2000; SABELLA, 2008; SILVA et al., 2012).  

Alencar e Fleith (2003) confirmam que a educação escolar tem contribuído para 

esse fracasso na formação da liderança cidadã, uma vez que todos passam por essa 

organização, onde o potencial tem sido usualmente subestimado, bloqueado, inibido e 

ignorado. A escola, com efeito, prioriza a reprodução dos ensinamentos, que pouco faz para 

manter viva a curiosidade, que mina a confiança do aluno no seu valor como pessoa, na sua 

própria competência, na sua capacidade de criar e resolver problemas novos. Essa cultura 

tradicional, nos moldes de uma Pedagogia do Exame, limita, aos aprendizes, as possibilidades 

de um melhor aproveitamento de seu potencial criativo e do talento de liderança, com 

sequências nefastas para sua vida pessoal e profissional. 

Etimologicamente, talento se referia a uma medida de peso. Curiosamente, os 

talentos, mesmo como medida de peso, não tinham valor constante, permitindo pensar que 

eram distribuídos com base no desempenho do indivíduo, em dada atividade, o que depende 

da sua capacidade para desempenhar. Essa ideia é compatível com o construto atual de talento 

(GAGNÉ, 2009).  

Talento reflete, ao mesmo tempo, uma capacidade natural e uma capacidade 

adquirida. Nos moldes dessa abordagem, talento é um construto diferenciado dos demais, 

sendo possível a sua identificação, a elaboração de práticas de ensino enriquecedoras e o 

estabelecimento de políticas públicas para o seu desenvolvimento. A manifestação do talento, 

como um fenômeno multifacetado, está diretamente relacionada ao que está disponível na 

cultura, no ambiente e nas experiências que contribuem para o seu desenvolvimento. Há, 

conforme a interação com esses domínios, inúmeros talentos: culinário, mecânico, artístico, 

de liderança, dentre outros, indicando concretamente diferentes áreas de desempenho 

(GAGNÉ, 2009; GUENTHER; RONDINI, 2012; STERNBERG; DAVIDSON, 2005).  
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O aluno talentoso é aquele que se destaca diante dos colegas da mesma idade, em 

alguma área específica do saber ou do fazer. O talento envolve fatores genéticos e ambientais. 

Evolui com maior intensidade na interação, nas vivências contínuas em ambientes favoráveis 

e estimuladores. Consiste em uma habilidade específica que o indivíduo possui que pode ser 

bastante desenvolvida com empenho e dedicação (GUENTHER; RONDINI, 2012; 

SABATELLA, 2008; VIANA, 2005). 

Neste trabalho, utilizaremos a concepção de talento para se referir tanto a 

habilidades acadêmicas e intelectuais, como também à capacidade de liderança e artística, 

dentre outras, associado a um desempenho superior, quando comparado aos demais membros 

de uma população. A participação genética e ambiental permite observar a presença do talento 

em todos os segmentos sociais, como também a necessidade de estímulos do meio para a sua 

preservação e desenvolvimento. 

Além desse primeiro capítulo introdutório, o trabalho apresenta outros cinco 

capítulos. O segundo capítulo apresenta uma revisão histórica da avaliação diagnóstica do 

talento, iniciando pela identificação dos talentos, da Antiguidade à Idade Média, com culturas 

que, desde tempos remotos, tinham o interesse pelo desenvolvimento da inteligência, pela 

seleção e aproveitamento dos mais talentosos para determinadas funções. Destaca também as 

quatro gerações da Avaliação Educacional: desde os testes de QI ou medição da inteligência 

aos modelos qualitativos e formativos. Encerra com a revisão teórica das práticas atuais 

institucionalizadas da exclusão explicitadas na Pedagogia do Exame, que adentra as escolas 

públicas. 

O terceiro capítulo revisa a literatura acerca da avaliação dos múltiplos talentos e 

discute uma perspectiva interacionista do talento de liderança como um processo social. 

Apresenta a Teoria dos Três Anéis, das Inteligências Múltiplas e da Inteligência Emocional 

com foco na identificação, indicadores, características e tipos de talentos. Apresenta também a 

metodologia das portas giratórias e a proposta de instrumentos validados facilitadores para 

identificação do talento. 

O quarto capítulo exibe o referencial teórico-metodológico: a natureza do estudo, 

a caracterização dos sujeitos investigados, dos procedimentos, dos instrumentos utilizados e 

expõe o método de pesquisa utilizado no estudo. Detalha a metodologia, o delineamento da 

pesquisa com base em estudo de caso, caracterização do locus, dos sujeitos da pesquisa, da 

coleta e análise dos dados.  

No quinto e sexto capítulos, são apresentados os dados coletados, a análise dos 

resultados, as conclusões e recomendações.  
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2 AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DA INTELIGÊNCIA E A EXCLUSIÃO 

INSTITUCIONALIZADA DOS TALENTOS 

 

2.1 Identificação dos talentos: da Antiguidade à Idade Média 

 

O interesse pelo desenvolvimento da inteligência, pela seleção e aproveitamento 

dos mais talentosos para determinadas funções tem sido observado nas mais diversas culturas, 

desde as mais remotas épocas. Há, inclusive, evidências esparsas de que os jovens que 

possuíam talentos específicos eram reconhecidos, e mesmo segregados, a fim de receber 

tratamento especial (ALENCAR; FLEITH, 2001). 

Guenther (2006) descreve que, na cultura chinesa, existia uma casa comum 

conhecida como “Palácio das Crianças”, com o objetivo de acolher as crianças mais talentosas 

nas diversas áreas do saber e do fazer. Nessa casa comum:  

 

[...] as crianças tinham acesso a vários estímulos que se sucediam por meio de 

objetos, livros, gravuras, brinquedos, brincadeiras e jogos individuais e grupais, 

hortas, plantas, dentre outros. Permitia-se assim, através do convívio espontâneo, 

livre, sem um plano estruturado, o acesso a diversas experiências que serviam para 

despertar na criança algum interesse ou curiosidade. Além dos alunos identificados 

como talentosos pelos professores e comunidade, o Palácio também era 

frequentemente visitado por alunos de turmas escolares. Na medida em que se 

observava e identificava uma criança mais curiosa, envolvida ou interessada em 

alguma coisa que os demais, passavam-se então as práticas de ensino específico para 

essa criança (GUENTHER, 2006, p. 18). 

 

A função dos educadores chineses, segundo Cotrim (1982), era preparar bons 

dirigentes para a sociedade, promovendo, entre os discípulos, a prática das virtudes morais 

como o equilíbrio, a moderação e a tolerância. Era comum o caso de famílias, gerações 

inteiras, concorrerem ao mesmo exame, tornando o afunilamento terrível, um milhão de 

pessoas almejando e apenas algumas centenas sendo selecionadas, devido ao rigor desses 

exames públicos.  

A esse respeito: 

 

A matéria de estudo para estes exames estava contida nos livros clássicos do filósofo 

Confúcio: livro dos Versos, livro da História, livro dos Ritos, livro das Adivinhações 

e Crônica de Lou. O exame consistia em trabalhos escritos em que o candidato 

deveria repetir integralmente o pensamento de Confúcio e interpretá-lo da maneira 

tradicional. Portanto, a preparação para o exame concentrava-se, fundamentalmente, 

no treino da memória (COTRIM; PARISI, 1982, p. 69). 

 

Notadamente a habilidade literária, que se manifestava através da produção de 

poesias e ensaios, era demasiado valorizada na cultura chinesa, solicitando, desse modo, uma 

memória ou um raciocínio excepcional.  
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Os chineses, no período imperial, utilizavam-se também de procedimentos para 

selecionar altos funcionários. O aspirante ao cargo público precisava trilhar uma longa 

caminhada educativa, que compreendia vários estágios: uma fase elementar da educação com 

o aprendizado da leitura e da escrita, que se iniciava com a gradual leitura do complicado 

alfabeto chinês e depois prosseguia com a escrita dos seus caracteres, cuja beleza indicava, 

para os chineses, nobreza de sentimentos e elevação moral. Após essa fase elementar, 

iniciava-se, então, o estágio superior, cuja matéria de estudo solicitava a memorização dos 

textos clássicos com os seus principais comentários e redações, também exigidos nos exames, 

que imitavam a forma literária dos mesmos (COTRIM; PARISI, 1982; ESCORZA, 2003; 

WADDINGTON, 1980). 

A Grécia foi também um dos países civilizados onde uma grande atenção aos 

jovens talentosos foi dada há mais de dois mil anos. Situada entre as mais desenvolvidas 

civilizações da Antiguidade, a Grécia possuía, como suporte desse desenvolvimento, um 

notável acúmulo de saber, guardado na mente dos homens e da sociedade, que era transmitido 

de geração em geração, através do processo educacional. O bom funcionamento do Estado 

dependia da liderança, da tomada de decisões e da capacidade de planejamento de seus 

cidadãos. Para indicar essa preocupação com a elevação do talento intelectual, os gregos 

criaram os termos Pedagogia e pedagogo, que possuem o seguinte significado etimológico: 

paidos = criança e agogos = condutor, guia. Pedagogia seria, então, a forma de conduzir as 

crianças através da Educação (COTRIM; PARISI, 1982; METTRAU, 1995). 

Notadamente Platão (427 a.C – 347 a.C.), filósofo grego, identificou e valorizou 

as denominadas “crianças de ouro”, orientando que fossem planejadas práticas adequadas ao 

desenvolvimento de sua liderança. O filósofo afirmava que a boa educação das crianças e 

jovens consistia em dar ao corpo e à alma toda a beleza e perfeição de que são capazes. Platão 

via a inteligência como a mais alta virtude da alma e a causa mais eficiente e suprema da 

ordem no cosmos. Percebida como uma virtude ética, a inteligência estaria muito próxima do 

que entendemos hoje por sabedoria.  

Segundo os moldes da academia de Platão, descrita em sua famosa obra A 

República ou Politeia (380 a. C), essas crianças de ouro seriam educadas comunitariamente 

pelo Estado e longe dos pais, com o intuito de prepará-las para serem filósofos-governantes e, 

dentre eles, sair o filósofo-rei. Tal recomendação confrontava-se diretamente com a ideia de 

que a liderança deveria caber à elite da aristocracia, a qual era determinada hereditariamente. 

Quanto à educação da mulher, praticamente inexistia. Elas eram preparadas nas práticas 

esportivas para que seus corpos fossem moldados e assim poderiam arcar com a geração de 
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filhos robustos e sadios, os afazeres e responsabilidades do lar (ALENCAR; FLEITH, 2001; 

COTRIM, 1982; WADDINGTON, 1980). 

Já Aristóteles (384-322 a. C) distinguia dois tipos de virtude indispensáveis na 

formação integral de um líder: a moral - concebida como a coragem, temperamento e 

liberalidade - e a intelectual, que compreendia a sabedoria e o entendimento. A sabedoria 

estaria inseparavelmente conectada às virtudes morais dos elementos afetivos da alma e a 

inteligência seria o ingrediente fundamental para que a pessoa pudesse fazer um julgamento 

acurado das circunstâncias em que sua decisão fosse tomada. Aristóteles argumentava, 

também, que a virtude intelectual tem seu nascimento e crescimento devidos principalmente à 

Educação (ARMSTRONG, 2004; VIRGOLIM; KONKIEWITZ, 2014).  

Influenciados pelos ensinamentos de Platão e Aristóteles, dentre outros filósofos, 

a sociedade ateniense se dirigia, principalmente, aos talentos intelectuais, enquanto a 

sociedade espartana se voltava essencialmente ao preparo do corpo para a guerra. Dessa 

forma, a educação heroica visava preparar o jovem tanto para a guerra como para a 

eloquência nas assembleias. 

Assim sendo: 

 

Os ensinamentos aos jovens guerreiros eram ministrados pelos nobres, em seus 

palácios, e a parte básica da educação era dedicada ao preparo físico, através de 

exercícios práticos, onde se disputavam diversos esportes. Aprendiam, também, a 

manejar armas, principalmente o arco e a flecha. Não obstante esta orientação 

predominante, os educadores procuravam desenvolver nos jovens os valores morais 

e de conduta, para que eles também se tornassem perfeitos cavalheiros (COTRIM, 

1982, p. 91). 

 

A educação espartana era rígida e estritamente de caráter militar. Aos sete anos de 

idade, o menino deixava de pertencer ao lar onde tinha recebido os primeiros ensinamentos, 

uma vez que sua educação era delegada ao Estado. Essa educação não era ministrada em 

escolas, mas em acampamentos, nos moldes militares, ao ar livre. Dessa maneira, o jovem 

espartano era educado para o ideal patriótico e o seu próprio corpo era tido como a principal 

arma de combate e, por causa disso, a criança, se não fosse sadia ao nascer, era sacrificada. Já 

as crianças sadias e robustas, juntamente com a preparação física, aprendiam a ler e a escrever 

poemas homéricos, a base da educação, cujos principais episódios eram comentados pelo 

professor (COTRIM; PARISI, 1982). 

O ensino e a aprendizagem dos poemas homéricos também se faziam presentes na 

educação ateniense, que era voltada principalmente para os aspectos intelectuais e o despertar 

da razão. A partir dos sete anos, acompanhadas por um escravo chamado pedagogo, as 

crianças começavam a frequentar as escolas particulares da elite aristocrática, onde se 
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ensinava a ler, escrever e a contar. Depois de superadas as dificuldades de aprendizagem das 

primeiras letras, ensinavam-se à criança, fundamentalmente, Literatura e Música. Cumpre 

mencionar que a memorização dos poemas de Homero constituía a base de toda a instrução. 

Com efeito: 

 

O escolar devia aprender de memória passagens inteiras dos poemas homéricos e, 

depois, recitar para os colegas de classe e para o professor. Em seguida, o professor 

comentava as cenas recitadas pelos alunos, destacando o seu sentido e extraindo 

exemplos de valor, dignidade, amor à pátria e lealdade, que eram propostos como 

ideais que o aluno deveria realizar (COTRIM, 1982, p. 94). 

 

Além do talento literário, os atenienses enalteciam o valor do talento musical 

como elemento formativo da sensibilidade. Seu ensino compreendia tanto a aprendizagem da 

flauta e da lira, como o canto coral e a dança. A partir dos 14 anos de idade, os talentos para 

os esportes começavam a ser incentivados e os exercícios físicos começavam a ser 

importantes na educação, porém a educação física não era realizada nas escolas, mas num 

local separado chamado ginásio, sob a supervisão de um professor especial. Isso porque o 

ideal ateniense era encontrar o perfeito equilíbrio entre a educação física e a educação 

espiritual. Dos 18 aos 20 anos, o jovem era encaminhado para o serviço militar e, ao seu 

término, ganhava o privilégio de participar dos direitos e responsabilidades dos cidadãos 

(COTRIM; PARISI, 1982). 

Alexandre (356 a.C. - 323 a.C.) foi educado pelo filósofo Aristóteles até os 16 

anos. Depois que seu pai Filipe foi assassinado, em 336 a.C., Alexandre o sucedeu e herdou 

um reino forte e um exército experiente. Ao liderar a expansão militar do seu império, 

procurou disseminar a cultura grega entre os povos conquistados, e, na proporção que 

influenciavam culturalmente esses povos, eram também influenciados. Como resultado desse 

processo de interação cultural, surgiu a “cultura helenista” com a invenção da Geometria, 

Trigonometria, dentre outras, alterando, profundamente, a vida educacional da Grécia, 

caracterizada pela implantação das escolas públicas, não custeadas pelo Estado, mas pelas 

próprias cidades. Mas isso não eliminou as escolas particulares: elas continuaram a existir e os 

alunos pagavam aos professores para receber os seus ensinamentos (ARRUDA, 1983; 

COTRIM, 1982). 

Nesse último período, a educação física deixou de merecer papel de destaque, 

passando a constituir preocupação maior, na educação das crianças e jovens, o 

desenvolvimento do aspecto intelectual numa perspectiva de memorização. A disciplina era 

muito rígida e os alunos eram submetidos a castigos corporais.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles
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Aos sete anos de idade, começava o ensino primário. Ao conclui-lo, o aluno, 

sendo pobre, iniciava a aprendizagem de um ofício e, possuindo condições financeiras, 

prosseguia no curso secundário, no qual predominava o ensino literário. No ensino 

secundário, ensinava-se, também, a Matemática e a Astronomia, apesar das Ciências serem 

relegadas ao segundo plano. A Universidade de Atenas era frequentada pelos efebos4, que 

passavam a receber uma educação que não visava ao aspecto militar, mas era baseada numa 

cultura geral e científica. Cultivava-se o gosto pela Filosofia e pela Retórica (COTRIM, 

1982).  

Gradativamente, surgiu um importante movimento filosófico em Atenas, liderado 

pelos sofistas, talentosos na arte de manejar as palavras e persuadir os outros. Um dos maiores 

sofistas gregos foi Protágoras (481 a.C – 410 a.C), que teve grande êxito, sobretudo entre os 

jovens. Sua base doutrinária está contida na sua célebre frase: “O homem é a medida de todas 

as coisas” e, por isso, deveria orgulhar-se de si mesmo, de sua mente e de seu corpo. O 

movimento sofista foi, com o tempo, desvirtuado de seus reais objetivos, quando a sabedoria 

começou a ser vendida como uma mercadoria qualquer. Se a mentira fosse conveniente e o 

freguês ofertasse um preço generoso, usavam sua inteligência para satisfazer os interesses 

pessoais de quem pagasse o preço melhor, e por isso se especializavam na arte de defender os 

prós e os contras de uma mesma ideia. 

Reagindo contra essas teorias sofistas, que disseminaram a descrença na mente da 

juventude, surgiu o filósofo Sócrates (469 a. C – 399 a.C), como marco divisório na história 

da Filosofia Grega. Vindo de origem muito simples, com pai escultor e mãe parteira, a 

princípio, foi encaminhado para se dedicar à arte do pai, mas eis que uma “voz interior” 

despertou, em Sócrates, a missão de educar a juventude. Com talento e coragem, Sócrates se 

entregou a essa missão por toda a vida.   

Em termos educacionais, seu lema de filosofia constituía-se na recomendação 

básica: 

 

‘Conhece-te a ti mesmo, pois assim, tu compreenderás tudo o que és e saberás o que 

podes e deves fazer’, dizia Sócrates. Através do ‘conhece-te a ti mesmo’, isto é, do 

autoconhecimento, o indivíduo seria capaz de identificar em si mesmo os princípios 

do Universo, pois tudo é regido por uma única lei, do micro ao macrocosmo. 

Sócrates propunha que, para alcançar a virtude, a mente precisava ser treinada e 

disciplinada através de exercícios. O seu processo de disciplina mental tinha como 

ponto de partida o próprio indivíduo (COTRIM, 1982, 94). 

 

                                                           
4 Efebo é uma palavra grega que significa adolescente. Na Grécia Clássica, estava destinado seu uso aos Varões 

Atenienses de 18 a 20 anos, que eram instruídos na efebeia, uma espécie de serviço militar. Disponível em: < 

http://www.dicionarioinformal.com.br/efebo>. Acesso em: 06 nov. 2017. 

http://www.dicionarioinformal.com.br/efebo/
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Através do seu método pedagógico com base no ‘conhece-te a ti mesmo’, 

Sócrates criou uma técnica de ensino, no século IV a.C, denominada maiêutica5. Com efeito, 

o referido filósofo apresentou um profundo processo educativo quando procurava trazer à luz 

e desabrochar, em seus discípulos, as virtudes que, segundo ele, já estavam no fundo de suas 

mentes. Portanto, sua missão era ajudar seus discípulos a apresentarem, ao mundo, suas 

próprias ideias pelo caminho ativo do autonhecimento. 

Na Idade Média, a Filosofia ensinada nas escolas ou escolástica era considerada 

“serva da teologia” (ancilla theologiae), porque a razão se encontrava a serviço da fé. Visava 

à conversão dos fiéis pelo princípio da autoridade. O scholasticus era o professor das Artes 

Liberais e, mais tarde, também o professor de Filosofia e Teologia, oficialmente chamado de 

magister. No período áureo da Escolástica (séculos XII e XIII), os teólogos procuraram apoiar 

a fé na razão, a fim de melhor justificar as crenças, sendo necessário o trabalho da 

argumentação, sustentável por um sistema lógico de exposição e defesa dos pontos de vista 

(ARANHA, 2006). 

Durante a Idade Média, a educação foi mediada pela fé. Predominou o 

teocentrismo e tudo girava em torno do dualismo entre o bem e o mal em termos 

comportamentais. No século XII, os denominados hereges se disseminaram por toda a 

Europa, quando então foi criada a Santa Inquisição (ou Santo Ofício), como instrumento de 

combate aos desvios da fé. Outros movimentos surgiram como o Cisma Grego (século XI), a 

Reforma Protestante (século XVI) e a Contrarreforma (século XVI). Os movimentos eram de 

cunho religioso, mas também da rebeldia que surgia nas cidades, que começavam a se libertar 

dos senhores feudais e das restrições econômicas a juros, feitas pela igreja. Nesse ínterim, os 

indivíduos talentosos e criativos, que se destacavam por suas façanhas e proezas, eram tidos 

como inspirados por demônios, apontados como hereges e queimados como bruxos 

(ARANHA, 2006; PEREIRA, 2000). 

A História registra ainda que, no século XV, um sultão, na Turquia, fundou uma 

escola em um palácio em Constantinopla e periodicamente enviava soldados por todo o 

império, a fim de recrutar meninos e jovens talentosos, independentemente da classe social a 

que pertenciam. Nessas escolas palacianas, eles recebiam um treinamento e estímulos 

adequados ao aprimoramento da sua capacidade de liderança com o intuito de posteriormente 

poderem assumir altos postos no governo imperial (PEREIRA, 2000; VIANA, 2005).  

                                                           
5 Maiêutica: etimologicamente significa “técnica de trazer à luz” através do uso de perguntas. Método de ensino 

que se dividia em duas fases: a da ironia e a da maiêutica. Na primeira, a maiêutica destrói os conceitos e, na 

segunda, ajuda a reconstruí-los, transitando do básico ao elaborado, “parindo” noções cada vez mais complexas 

Disponível em: <http://www.infoescola.com/filosofia/maieutica>. Acesso em: 06 nov. 2017. 

http://www.infoescola.com/filosofia/maieutica
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No período renascentista6, com o advento do humanismo, proliferaram-se 

colégios e manuais para alunos e professores. Educar tornou-se uma nova exigência, 

conforme a concepção de ser humano emergente. Enquanto os filhos dos mais ricos ou da alta 

nobreza continuavam a ser educados por preceptores em seus próprios castelos, a pequena 

nobreza e a burguesia também queriam educar seus filhos e os encaminhavam para a escola, 

na esperança de melhor prepará-los para a liderança e a administração da política e dos 

negócios. Já os interesses da educação de segmentos populares, em geral, não eram levados 

em conta, restringindo-se à aprendizagem de ofícios (ARANHA, 2006). 

Vianna (2000) ousa dizer que a avaliação surgiu com o próprio homem, se 

entendermos por avaliação o que o homem observa e julga, isto é, avalia. Assim sendo, 

avaliação e medidas educacionais foram confundidas até o surgimento, nos anos iniciais da 

década de 1930, do trabalho empreendido por Ralph W. Tyler (1902–1994). A medida pode 

ser um momento inicial, mas não é sinônimo de avaliação, que se concretiza quando ocorre 

um julgamento de valor, na visão de Scriven (1967), ao analisar os seus desdobramentos 

metodológicos. 

Diante do exposto, podemos inferir que houve alguma forma de avaliação 

diagnóstica dos mais talentosos, com fins variados, desde os tempos mais remotos: seja para 

fins educativos ou seletivos. Com o passar do tempo, os talentos físicos e artísticos deixaram 

de ocupar papel de destaque, passando os dirigentes públicos a se preocuparem, 

prioritariamente, com a elevação do talento intelectual, tendo em vista a preparação de bons 

líderes para a sociedade em transformação. Assim, era comum a identificação de crianças e 

jovens para que seu potencial de liderança fosse desenvolvido mediante um tratamento 

especial. A avaliação diagnóstica da liderança e a seletividade dos mais talentosos era uma 

preocupação educativa na Antiguidade (ALENCAR; FLEITH, 2001; COTRIM, 1982). 

Destacaremos, a seguir, as quatro gerações da Avaliação Educacional, desde a 

primeira geração dos testes psicométricos, com procedimentos de mensuração da inteligência, 

limitados ao aspecto intelectual e acadêmico, até chegarmos à quarta geração da negociação e 

prestação de contas. 

 

 

                                                           
6 O Renascimento foi um movimento que representou uma profunda ruptura com um modo de vida mergulhado 

nas sombras do fanatismo religioso da Idade Média, para então despertar em uma esfera materialista e 

antropocêntrica Moderna. Agora o centro de tudo se deslocava para o Ser Humano. Valorizavam-se o talento e a 

capacidade individual de cada um. Disponível em: <https://www.infoescola.com/movimentos-

culturais/renascimento>. Acesso em: 06 nov. 2017. 

https://www.infoescola.com/movimentos-culturais/renascimento%3e
https://www.infoescola.com/movimentos-culturais/renascimento%3e
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2.2 Gerações da avaliação educacional 

 

Do final do século XIX para o início do século XX, vários fatores convergiram 

para influenciar decisivamente a primeira geração da atividade avaliativa como prática de 

‘medição da inteligência’: i) o Positivismo: a exigência de rigor e objetividade na mensuração 

científica do comportamento humano, quando as Ciências Humanas assumem o método 

quantitativo das Ciências Físicas e Naturais; ii) as teorias evolucionistas, que apoiaram a 

mensuração das características dos indivíduos e as diferenças entre elas; iii) o 

desenvolvimento dos métodos estatísticos e iv) a sociedade industrial, que possibilitou a 

necessidade de encontrar mecanismos de seleção de alunos, segundo os seus conhecimentos 

(ESCORZA, 2003). 

Por consequência desses fatores, desenvolveu-se uma atividade intensa conhecida 

como “testagem”, na qual a mensuração e a avaliação resultavam em termos intercambiáveis, 

mas, na prática, só se falava em medição. O objetivo era detectar e estabelecer diferenças 

individuais dentro de um modelo que estabelecia pontuações diferenciais para determinar a 

posição relativa do sujeito dentro da norma do grupo (ESCORZA, 2003; VIANNA, 1989). 

Mettrau (1995) assinala que a perspectiva mais importante no estudo da 

inteligência, no decorrer do século XX, foi a perspectiva psicométrica7. A sua posição básica, 

segundo essa visão, era a de que qualquer coisa que existia em determinadas quantidades 

poderia ser medida. Com base nisso, no final do séc. XIX, as diferenças individuais foram, 

pela primeira vez, consideradas um objeto necessário de estudo na Psicologia, pelo 

matemático, médico e biólogo inglês Francis Galton (1822 – 1911).  

Influenciado pela teoria da evolução de seu primo Darwin (1809– 1882)8 e 

interessado nas habilidades intelectuais, Galton publicou, em 1869, o livro Hereditary Genius, 

obra de grande influência no surgimento da Psicologia, por ser considerada como a primeira 

análise quantitativa da inteligência humana. Nesse livro, procurou demonstrar que as 

habilidades mentais eram transmitidas da mesma forma que os traços físicos. A tese de Galton 

era a de que homens eminentes teriam filhos eminentes.  

Com esse propósito, realizou estudos com várias gerações de diferentes famílias, 

estimulou os mais talentosos a cruzar entre si na crença que os genes do talento iriam 

                                                           
7 Psicometria (do grego psyké, alma e metron, medida, medição) é uma área da Psicologia que faz vínculo entre 

as Ciências Exatas - principalmente a Matemática aplicada - a Estatística e a Psicologia. Consiste no conjunto de 

técnicas utilizadas para mensurar, de forma adequada e comprovada experimentalmente, um conjunto 

de comportamentos que se deseja conhecer melhor (ERTHAL, 1987).  
8 A Teoria da Evolução de Darwin fundamentava-se na ideia de que as espécies mudam ao longo do tempo, dão 

origem a novas espécies e compartilham um ancestral comum (METTRAU, 1995). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Psicologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncias_exatas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica_aplicada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Estat%C3%ADstica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Comportamento
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evoluindo a cada geração. Em laboratórios, aplicou testes psicométricos visando comprovar a 

hipótese de que as habilidades intelectuais dos sujeitos seguiam o mesmo padrão de uma 

curva de probabilidade normal9. Concluiu que a inteligência era herdada, deixando de 

observar o fato de que membros de famílias distintas e aristocráticas também herdaram 

riqueza, privilégio, ambiente e melhores oportunidades (ALENCAR; FLEITH, 2001; 

VIRGOLIM; KONKIEWITZ, 2014).  

Seguindo a tradição derivada da concepção empirista de Locke (1631-1704)10, que 

acreditava que as informações eram transmitidas para a mente pelos sentidos, Galton, em 

1884, em Londres, construiu uma bateria de testes psicométricos sensoriais, para determinar a 

mais alta frequência de som capaz de ser ouvida; inventou um apito, que testou em animais e 

pessoas; um fotômetro, para medir a precisão com a qual um sujeito poderia igualar duas 

manchas de cor, dentre outros instrumentos de aferição. Essa nova abordagem científica, na 

tentativa de se igualar ao máximo às Ciências Físicas ou duras (Hard Sciences), utilizou-se 

dos experimentos de equipamento-padrão dos laboratórios de Psicologia da época 

(GARDNER; KORNHABER; WAKE, 1998). 

Embora Galton tenha inventado os testes mentais e com eles o estudo científico 

das diferenças individuais, seus instrumentos foram logo rejeitados por sua aparente falta de 

validade externa. Foi, porém, no início do século XX, que se observou a primeira tentativa 

bem-sucedida de mensuração de habilidades intelectuais com Alfred Binet (1857-1911), na 

França. Apesar de receber influência dos trabalhos sobre a hereditariedade da inteligência de 

Galton e do psicólogo americano James Cattell (1860-1944), que defendia a existência de dois 

tipos de inteligência: fluida (natural) e cristalizada (adquirida), Binet reconheceu logo que os 

processos intelectuais mais complexos, como imaginação e compreensão, não poderiam ser 

acessados pelos testes sensoriais.  

Sua hipótese era a de que: 

 

[...] na inteligência existe uma faculdade fundamental chamada julgamento, também 

chamado de bom senso, senso prático, iniciativa, a faculdade de adaptar-se às 

circunstâncias, julgar bem, compreender bem, raciocinar bem, essas são as 

atividades essenciais da inteligência. Uma pessoa pode ser um idiota ou um imbecil 

se falta a ela o julgamento; mas com um bom julgamento ela nunca será nenhum dos 

dois (VIRGOLIM; KONKIEWITZ, 2014, p. 29). 

 

                                                           
9A distribuição normal ou curva de Gauss – Moivre – Laplace é uma das distribuições de probabilidade mais 

utilizada na Estatística para modelar fenômenos naturais. Disponível em: 

<www.pucrs.br/famat/viali/mestrado/literatura/artigos>. Acesso em: 16.01.2018. 
10 Locke foi o fundador do Empirismo ou da teoria da tabula rasa, segundo a qual a mente humana era como 

uma folha em branco, que se preenchia apenas com a experiência. Disponível em: 

<www.ensaiosenotas.com/locke-e-suas-ideias-politicas>. Acesso em: 16.01.2016 

http://www.pucrs.br/famat/viali/mestrado/literatura/artigos
http://ensaiosenotas.com/locke-e-suas-ideias-politicas%3e.
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A oportunidade de testar empiricamente essa hipótese surgiu quando ele e o seu 

aluno Theodore Simon (1872-1961) foram convidados pelo Ministério da Instrução Pública 

de Paris, em 1904, para desenvolver testes que pudessem assegurar que crianças com 

deficiência intelectual, e consequente atraso no ritmo de aprendizagem, não fossem 

inadvertidamente colocadas nas mesmas classes que crianças consideradas normais, ou seja, 

sem deficiência. Naquela época, era comum que as crianças de famílias privilegiadas 

chegassem às escolas com uma bagagem de habilidades intelectuais e sociais anteriormente 

desenvolvidas em casa. Com o advento da educação em massa, o grupo de crianças que 

chegava às escolas era muito mais diversificado. Algumas exibiam problemas disciplinares e 

outras, de aprendizagem, sem condições de acompanhar o programa das escolas públicas 

regulares. Assim, a intenção do ministério era selecionar alunos que pudessem se beneficiar 

de uma educação remediadora (ALENCAR; FLEITH, 2001; VIRGOLIM; KONKIEWITZ, 

2014). 

A fim de mensurar a inteligência, Binet e Simon aplicaram o método psicológico, 

que fazia observações diretas e medições do grau de inteligência, em oposição ao método 

médico, que intencionava reconhecer os sinais anatômicos, fisiológicos e patológicos da 

inteligência. Utilizaram, igualmente, o método pedagógico, que visava julgar a inteligência de 

acordo com a soma dos conhecimentos adquiridos. O método psicológico seria o mais direto 

dos três, porque tinha como objetivo medir o estado da inteligência como se apresenta no 

momento presente, por meio de experimentos que estimulam o sujeito a fazer um esforço que 

mostrasse sua capacidade de compreensão, julgamento, raciocínio e invenção (VIRGOLIM; 

KONKIEWITZ, 2014).  

Binet idealizou uma nova abordagem, baseada na ideia de que os jovens com 

deficiência intelectual não seriam capazes de lidar com situações simples da vida, tais como 

contar dinheiro ou identificar utensílios domésticos, em oposição às outras crianças. No final, 

Binet acabou conseguindo organizar as tarefas do teste de acordo com o nível mental dos 

sujeitos do estudo, normalmente capazes de concluí-las.  

Os resultados dos testes foram assim classificados: 

 

As crianças que passavam em testes correspondentes a um ano ou dois abaixo de sua 

idade cronológicas eram identificadas como inferiores ou retardadas, as que 

passavam em testes correspondentes a sua idade eram consideradas normais e as que 

passavam em testes correspondentes a um ano ou dois além de sua idade 

cronológica era designada como superiores ou avançadas (VIRGOLIM; 

KONKIEWITZ, 2014, p. 30). 
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Em 1911, o psicólogo alemão William Stern (1871–1938) da Universidade de 

Hamburgo, propôs o uso do termo “Quociente Mental (QI)”, no qual a idade mental da 

criança seria dividida por sua idade mental cronológica e o resultado multiplicado por 100 

(VIRGOLIM, 2005).  

O teste de Binet transpôs rapidamente o Atlântico e, em 1916, o professor de 

Psicologia da Universidade de Stanford, Lewis Terman (1877-1956) reformulou-o para testar 

mais de mil crianças de escolas da Califórnia, numa tentativa revolucionária de um controle 

empírico mais rigoroso. Outras revisões se seguiram, em 1937 e 1960. Por sua forma 

científica e objetiva de identificar e categorizar a inteligência, com resultados em QI, a escala 

Stanford-Binet, popularmente conhecida, tornou-se o padrão pelo qual todos os testes de 

inteligência subsequentes passaram a ser julgados. Convém assinalar que a utilidade dos testes 

de QI foi bem recebida pelos profissionais da liderança educacional, tornando-se esse modelo 

de avaliação parte permanente do sistema norte-americano para propósitos escolares 

(VIRGOLIM; KONKIEWITZ, 2014).  

Em 1917, o status dos testes de QI se elevou, pois, passaram a ser empregados em 

larga escala na seleção de quase dois milhões de recrutas do exército americano durante a I 

Guerra Mundial (1914-1918). Os comandantes militares contaram com o apoio da American 

Psychological Association (APA) para idealizar um instrumento apropriado. A APA designou 

um comitê, presidido por Robert Yerkes, da Universidade de Harvard, que tinha assumido a 

presidência da APA com o apoio de Goddard, Arthur Otis e Terman. Otis, à época aluno de 

Terman, produziu dois testes objetivos de lápis e papel para aplicações na seleção: o Army 

Alpha, que continha itens similares aos do Stanford-Binet (raciocínio aritmético, analogias, 

completar números em séries) e o teste Beta, para uso com recrutas sem instrução, que 

continha questões similares, mas na forma de figuras. Incitado por esse sucesso, Otis 

comprometeu-se a alterar e adaptar esse instrumento para ser aplicado em escolas (GUBA; 

LINCOLN, 1989). 

Depois da guerra, o uso dos testes de QI continuou em expansão e passaram a ser 

vistos como uma eficiente ferramenta científica de seleção a ser aplicada regularmente em 

empresas e escolas. Essa aplicação em massa apresentou diversas consequências. Os dados 

obtidos na aplicação em recrutas do exército norte-americano revelaram que, em média, os 

membros de grupos de imigrantes obtinham pontuação mais baixa do que os norte-americanos 

nativos; e os recrutas negros alcançavam a pontuação mais baixa de todos os grupos. Esses 

acontecimentos marcaram o início de uma controvérsia pública sobre os resultados dos testes 
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de QI, que fomentou um debate que perdura na atualidade, trazendo à baila considerações 

sobre hereditariedade versus ambiente (SNYDERMAN; ROTHMAN, 1988). 

No século XX, observou-se o interesse por dados biográficos de pessoas 

eminentes. Como elemento central nesses estudos, está presente a identificação de 

características que discriminam e poderiam explicar as diferenças entre grupos com 

desempenho mediano e acima da média. Dentre esses estudos, destacamos os de Terman 

(1920,1954), Hollingworth (1942) e Roe (1952), citados por Alencar e Fleith (2001). 

Com subsídio governamental, Terman desenvolveu, em 1920, um estudo 

longitudinal com pessoas com altas habilidades/superdotação através da testagem de mais de 

250 mil crianças, identificando um grupo de 1.528 alunos de séries elementares de cinco 

grandes cidades da Califórnia, de classe média-alta branca, cujos pais apresentavam elevado 

nível de educação formal, todos avaliados com QI superior a 140, correspondente a 1% da 

população, indicados por professores como educandos extremamente inteligentes. Tanto as 

crianças, quanto pais e professores foram entrevistados e as crianças, estudadas em suas 

origens raciais, gênero, medidas antropométricas, aspectos físicos e de saúde, progresso 

escolar, habilidades especiais, interesses e traços de personalidade (ALENCAR; FLEITH, 

2001). 

Os resultados iniciais evidenciaram que os indivíduos diferiam entre si de muitas 

formas, não constituindo um grupo homogêneo. As diferenças entre o indivíduo mais e menos 

bem-sucedidos no grupo indicavam o status socioeconômico e a educação universitária dos 

pais como fatores de influência.  

Tais resultados demonstravam, segundo Terman (1954) apud Alencar e Fleith 

(2001), que: 

 

O QI poderia ser usado desde idade precoce para predizer a realização adulta 

superior. Contudo, os testes de QI não poderiam predizer a direção com que a 

realização pessoal ou profissional tomaria nos adultos, uma vez que fatores de 

personalidade ou ‘acidentes da sorte’ poderiam afetar a viabilidade da habilidade 

excepcional (TERMAN, 1954, p. 224). 

 

Hansen (2009) acrescenta que tais resultados levariam muitos pesquisadores a 

concluir que a inteligência estaria relacionada ao sucesso acadêmico e profissional.  

No entanto, várias críticas podem ser feitas com relação à amostra e à 

metodologia usada para sua seleção, como, por exemplo: a indicação de professores, o que 

privilegiou indivíduos com desempenho acadêmico elevado em detrimento de alunos que se 

destacassem pela criatividade ou liderança; os fatores ambientais, como nível 

socioeconômico, não terem sido considerados no sentido de abranger grupos desfavorecidos; 
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a inteligência ser considerada um fenômeno estável e unidimensional, preditiva do sucesso 

profissional futuro. Além disso, as conclusões de que os sujeitos eram apreciavelmente 

superiores às crianças normais em saúde, ajustamento social, atitudes morais e domínio das 

disciplinas escolares, levaram os educadores, por muitas décadas, a ignorar as necessidades 

socioemocionais dos indivíduos com altas habilidades/superdotação11 (VIRGOLIM; 

KONKIEWITZ, 2014). 

Coube a Leta Hollingworth (1886-1939), professora da Universidade de 

Columbia, o mérito pelo pioneirismo de considerar a necessidade de a escola tomar para si a 

tarefa de educar as crianças com altas habilidades/superdotação, tanto para o seu próprio bem-

estar quanto para o da sociedade em geral. Enquanto o trabalho de Terman se voltou para 

descrever e medir o QI, o de Hollingworth voltava-se para o entendimento do mundo interno 

dessas crianças. Terman defendia a genética e a hereditariedade. Hollingworth, por sua vez, 

defendia apaixonadamente que a realização das potencialidades dependia de oportunidades na 

sociedade e voltou seu trabalho para as condições psicológicas, sociológicas e educacionais 

que viabilizam o desenvolvimento dessas habilidades (ALENCAR; FLEITH, 2001). 

Alencar e Fleith (2001) enfatizam que as pesquisas longitudinais de Hollingworth 

com crianças com altas habilidades/superdotação em níveis extremos chamaram a atenção dos 

educadores para a necessidade de um currículo diferenciado para tais alunos, tanto em 

profundidade quanto em rápido avanço sobre as disciplinas convencionais. 

A partir dos estudos pioneiros de Terman e Hollingworth, inúmeros pesquisadores 

começaram a correlacionar os resultados dos testes psicométricos com variáveis do contexto 

relacionadas com a manifestação dos talentos e altas habilidades/superdotação nas áreas 

social, psicológica e educacional, ampliando, nas investigações, a importância de se observar 

e valorizar o ambiente familiar e escolar, considerando-se que essas importantes organizações 

culturais tanto podem estimular como inibir o desenvolvimento do potencial humano 

(ALENCAR; FLEITH, 2001). 

Em seu estudo, Roe (1952) utilizou uma amostra de 64 eminentes cientistas norte-

americanos (20 biólogos, 22 físicos e 22 cientistas sociais), que se destacavam em sua área de 

atuação. Cada um deles foi examinado exaustivamente através de longas entrevistas e 

inúmeros testes, com vistas a obter informações a respeito de sua história, backgroud familiar, 

                                                           
11 A expressão Altas Habilidades se refere aos “[...] educandos que apresentarem notável desempenho e elevada 

potencialidade quer seja no aspecto intelectual, acadêmico, criativo, liderança, etc.” (SEESP/MEC, 2006, p. 12). 

Visa reduzir preconceitos associados historicamente ao termo superdotado (que costuma incentivar uma ideia 

equivocada de perfeição e excelência em todas as áreas do saber e fazer). Altas Habilidades, como o talento, 

concebem uma visão multifacetada da inteligência (VIANA, 2005). 
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interesses profissionais e de recreação, inteligência, personalidade e realização. Segundo Roe, 

a inteligência desses indivíduos era tão elevada, que nenhum teste padronizado de 

inteligência, existente nos Estados Unidos da América (EUA), na época do estudo, era 

suficientemente difícil para esses cientistas. Embora muitas diferenças fossem observadas 

entre eles, Roe observou que essas pessoas, que lideravam em suas respectivas áreas de 

atuação, apresentavam algumas características em comum. 

Assim sendo: 

 

[...] eram altamente independentes; absorviam-se totalmente em suas atividades 

profissionais; em sua grande maioria, era o filho mais velho de uma família de 

classe média, que desde pequeno tinha como hábito se dedicar à leitura. Eram ainda 

pessoas satisfeitas profissionalmente, que se dedicavam integralmente às suas 

atividades de pesquisa, frequentemente entregues a seu trabalho durante todos os 

sete dias da semana. Era comum relatarem que o seu trabalho era a sua própria vida 

(ALENCAR; FLEITH, 2001, p. 43). 

 

Estudos como os de Roe, Terman e Hollingworth contribuíram para refutar várias 

ideias equivocadas que predominavam, no final do século XIX e no início do século XX, a 

respeito de indivíduos com altas habilidades/superdotação. Uma das ideias mais divulgadas 

era, por exemplo, que as altas habilidades/superdotação viriam acompanhadas de instabilidade 

emocional. Tal concepção persistiu durante muito tempo, caindo por terra com o estudo 

longitudinal de Terman, o qual teve início na década de 1920, tendo continuado até a década 

de 1970, cujos dados foram bastante expressivos no sentido de refutar tal associação 

(ALENCAR; FLEITH, 2001). 

Outro equívoco disseminado referente aos testes de QI foi a crença de que estes 

medem a inteligência geral, quando, na realidade, são válidos para medir as habilidades nas 

áreas de Linguagem Verbal e Matemática, portanto, conhecimentos de natureza escolar. Outra 

ideia equivocada foi associar os resultados dos testes de QI a um recurso genético raro, um 

dom que você tem ou não tem (ANASTASI, 1977; ANASTASI; URBINA, 2000; VIANA, 

2012). 

Hoje o QI é considerado variável, suscetível ao ambiente. Nos últimos anos, 

tivemos o surgimento de inúmeras evidências científicas que comprovam um paradigma 

totalmente diferente: o que existe não é uma escassez de talento. Talentosos se manifestam de 

formas diversas e surgem em todas as classes sociais, em alguns indivíduos com mais e em 

outros com menos intensidade. O sistema educativo, na condição de um celeiro de 

potencialidades humanas, tem como desafio capacitar os professores para que dominem 

métodos confiáveis de identificação dos múltiplos talentos juvenis, como também invistam na 

proposição de estratégias pedagógicas estimuladoras do talento. Esforços nesse sentido são 
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relevantes, considerando que essa população - por desconhecer suas forças, fraquezas e 

limites, dentre outros traços - termina desviando-se dos seus talentos, e, consequentemente, 

deixando boa parte do seu potencial adormecido (CECI, 1996; JENSEN, 2011; SHENK, 

2014).  

Na contemporaneidade, sabemos que há um grande número de alunos talentosos 

que não se adaptam à escola, com o risco de evasão da educação formal. Nesse sentido, 

podemos citar, como exemplo, Einstein, Churchill e Thomas Edson, que foram indivíduos 

brilhantes e que, no entanto, não foram bem-sucedidos na escola. No entanto, segundo as 

visões pedagógicas atuais, com uma noção pluralista de ser humano, baseada numa concepção 

multimensional da inteligência, a tendência é utilizar fontes múltiplas na identificação desses 

indivíduos, de forma a não privilegiar resultados em testes de QI, que se limita apenas ao 

desempenho acadêmico (ALENCAR; FLEITH, 2001; JENSEN, 2011; VIANA, 2012). 

No século XX, os testes de QI foram instrumentos bastante utilizados, mas não 

contemplavam os diversos talentos específicos. No campo educacional, foram introduzidos 

como sinônimo de medida com o intuito de estabelecer uma discriminação individual, em 

detrimento da coerência com os objetivos dos programas escolares. Destacaram-se, nas 

primeiras décadas do referido século, alguns instrumentos, como as escalas de escrita de 

Ayres e Freeman, o editor de Hillegas, ortografia de Buckingan, aritmética de Wood e McCall 

(ESCORZA, 2003; VIANA, 2012). 

As décadas de 1920 e 1930 marcaram o ponto mais alto da “testagem”, quando 

foram usados, com muitos estudantes, testes padronizados, fundamentados em procedimentos 

de medição de inteligência, com o objetivo de medir habilidades escolares. Nesse período, 

essas aplicações externas estandartizadas foram muito bem acolhidas nas escolas e McCall 

(1920) propôs que os professores elaborassem suas próprias provas objetivas, para não terem 

que confiar exclusivamente nas propostas dos expecialistas externos, técnicos, provedores de 

instrumentos de medição. Esse movimento aconteceu em paralelo ao processo de 

aperfeiçoamento dos testes psicológicos, com o desenvolvimento da estatística e da análise 

fatorial12 (ESCORZA, 2003; VIANNA, 2000). 

Apesar de suas limitações, sinalizamos que os testes de QI contribuíram para a 

identificação de pessoas com altas habilidades/superdotação nos conhecimento de natureza 

escolar, especialmente, nas áreas de Linguagem Verbal e Matemática, com QI a partir de 130, 

                                                           
12 A análise fatorial, em termos gerais, analisa a estrutura das inter-relações (correlações) entre um grande 

número de variáveis (por exemplo, escores de testes, itens de testes, respostas de questionários), definindo um 

conjunto de dimensões latentes comuns, chamado fatores. Disponível em: <www.maxwell.vrac.puc-rio.br>. 

Acesso em: 22.11.2017. 
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mas não se dedicaram à identificação de pessoas com talento específico. Hoje em dia, esses 

testes apresentam um uso limitado, pois não se acredita mais que avaliem a inteligência de 

modo geral (FERNANDES, 2014; VIANA, 2012).  

Os testes de QI ainda mantém a popularidade entre os cientistas estudiosos dessa 

área, mesmo conscientes de suas limitações, controvérsias e críticas a esse modelo de 

medição. Ainda representa a maneira científica mais utilizada para avaliar o desempenho 

mental e continua sendo uma das formas mais eficiente de medir o desempenho em 

Linguagem e Matemática. Há diferentes testes de QI, na atualidade, que são aplicados por 

especialistas e organizações. O mais comum atualmente é o WAIS, sigla em inglês para 

Escala de Inteligência Adulta Wechsler cuja versão infantil é WISC. Criado em 1939 pelo 

psicólogo David Wechsler para aperfeiçoar as provas de Terman, o WAIS está na quarta 

edição, atualizada em 2008 e consiste em uma bateria de exames respondida em cerca de 90 

minutos (JENSEN, 2011). 

Os testes de inteligência e cognição mais utilizados hoje, como o WAIS-IV e o 

Stanford-Binet, buscam medir as habilidades cognitivas e se aproximam daquilo que Binet 

desejava: uma maneira de compreender as especificidades da inteligência de cada um. Assim, 

buscam diagnosticar o vocabulário, as similaridades entre objetos e conceitos apresentados e a 

identificação de padrões matemáticos e linguísticos, entre letras e números. Um teste como o 

WAIS-IV leva em torno de 60 a 90 minutos para ser aplicado. Os testes psicológicos só 

podem ser aplicados por psicólogos (BRUM, 2017; JENSEN, 2011). 

O teste WAIS-IV avalia as seguintes habilidades: 1) raciocínio espacial: o teste 

traz questões para completar, quebra-cabeças e atividades para preencher espaços vazios com 

o desenho cujas características sejam mais lógicas no contexto; 2) raciocínio verbal e 

numérico: objetivo de determinar o conhecimento geral e prático, relacionado a fatos, objetos, 

lugares e pessoas, bem como regras e conceitos. Geralmente, contém questões abertas para 

serem respondidas por escrito; 3) memória: geralmente a prova é realizada pelo aplicador 

lendo em voz alta as perguntas para quem faz o teste, que deve então resolver os problemas 

mentalmente, dando uma resposta oral ao término de um tempo preestabelecido. 

Normalmente, os testes de memória trazem questões de memorização de sequências de 

números e cálculos aritméticos. Por exemplo, o avaliador fala uma sequência numérica e 

solicita que a pessoa avaliada repita essa mesma sequência em ordem reversa (BRUM, 2017; 

JENSEN, 2011). 

Em suas versões atuais, os resultados dos testes são relacionados com as 

condições ambientais e sociais. Assim, ajudam a elaborar estratégias de ensino mais eficientes 
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e terapêuticas adequadas para pacientes, conforme o caso. Na compreensão do psicólogo e 

espanhol Roberto Colom (2002), da Universidade de Madri, os testes de QI revelam a 

importância social da inteligência. Estudos feitos ao redor do mundo mostram que o QI está 

associado a 65 elementos diferentes, como renda, pobreza, abandono de estudos, divórcio, 

delinquências, estrutura familiar, dentre outros (COLOM, 2002; JENSEN, 2011; LISBOA, 

2017). 

A primeira geração, em síntese, associou a testagem da inteligência à mensuração, 

com resultados em QI. As notas obtidas por alunos em testes padronizados eram aceitas como 

evidência concretas de sua capacidade intelectual. Os critérios eram definidos a priori, os 

conteúdos de ensino selecionados eram ministrados e os instrumentos de avaliação 

verificariam se tais conteúdos foram ou não assimilados. Essa geração avaliativa, dos testes de 

rendimento, sinônimo de avaliação e medida, cujo foco estabelecer diferenças individuais 

dentro de um modelo de características e atributos, como, por exemplo, a memória, o tempo 

para resolver o teste, dentre outros, estabelecendo pontuações diferenciais para determinar a 

posição relativa do sujeito dentro da norma do grupo, esqueceu-se a coerência com os 

objetivos dos programas escolares. Ou seja, os referidos testes, utilizados pelos psicometristas 

da primeira geração da avaliação, avaliavam a inteligência sob uma perspectiva de domínio e 

inteligência geral. Dessa primeira geração, destacaram-se Galton, Spearman, Binet, Simon e 

Terman (ALENCAR; FLEITH, 2001; VIRGOLIM; KONKIEWITZ, 2014; GUBA; 

LINCOLN (2003), VIANNA, 2000).  

Convém assinalar que o uso da mensuração permanece vivo, evidenciado pelo 

aumento de seu emprego nos sistemas nacionais de avaliação, práticas classificatórias em sala 

de aula e publicações que utilizaram de maneira indissociável, avaliação e medida. Essa 

primeira geração, conforme analisaremos a seguir, repercutiu no âmbito educacional em 

muitos países, inclusive no Brasil, durante a segunda geração denominada por objetivos, de 

Tyler. 

A segunda geração da Avaliação Educacional cuja ênfase estava nos objetivos de 

aprendizagem, no Brasil, sofreu uma grande influência dos estudos do norte-americano Ralph 

W. Tyler (1902-1994) e seus seguidores a partir dos anos 1960, após a divulgação de sua 

proposta conhecida como avaliação por objetivos, que consistia em determinar em qual grau 

os objetivos estavam sendo alcançados pelos programas de currículo e de ensino (VIANNA, 

2000). 

O método de avaliação, na concepção de Tyler, consistia em realizar uma análise 

técnica e descritiva do comportamento dos estudantes e geralmente se fixavam em exames 
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escritos com o objetivo de verificar a situação do estudante em relação à concretização dos 

objetivos educacionais. O professor, no ensino por objetivos, segue os seguintes passos: 

inicialmente, define os objetivos em conformidade com os conteúdos estabelecidos no 

programa; em seguida, aplica os conteúdos e, por fim, realiza o exame com o objetivo de 

avaliar se os alunos alcançaram os objetivos esperados ou não. Segundo essa perspectiva, 

merece discussão quais os instrumentos avaliativos utilizados para verificar a aprendizagem e 

os critérios de análise de desempenho final (VIANNA, 1989). 

Decorrente das pesquisas de Tyler e ainda influenciados pela geração anterior, a 

definição mais divulgada de avaliação é a identificada como processo de medida: 

 

A disseminação dessa concepção resultou, em parte, da divulgação, nos meios 

profissionais, de obras de cientistas com formação básica no campo psicométrico. 

[...] O estudo das diferenças individuais, por sua vez, concorreu para gerar a crença, 

bastante difundida, aliás, de que avaliar em educação é medir os resultados do 

rendimento escolar (VIANNA, 1989, p. 19). 

 

Assim, as categorias ‘avaliar’ e ‘medir’ passaram a ser frequentemente usadas 

como expressões iguais no contexto educacional em todos os níveis de ensino. No entanto, 

essas ações são diferentes: quando se mede, atribui-se um valor numérico e quantificador com 

base em critérios científicos validados; quando se avalia, também se atribui um valor, no 

entanto, esse ato acontece para um determinado fim no processo de aprendizagem. Ou seja, o 

ato de avaliar está inserido em um determinado processo, enquanto um meio para tomada de 

decisões visando à melhoria de um produto, programa ou estratégias, para a melhoria do 

desempenho, grupal ou individual (LUCKESI, 2008; VIANNA, 1989). 

Com essa compreensão da avaliação com o único objetivo de mensurar, a cada 

década a aceitabilidade pelos testes de mensuração aumentava, efeito decorrente dos avanços 

na tecnologia de medição, dos princípios estatísticos do design experimental e do 

aparecimento das famosas taxonomias dos objetivos educativos de Bloom em 1956. Sob a 

influência desse modelo avaliativo, uma gama de instituições de ensino e serviços, de todos os 

tipos, começou a usar os testes padronizados. Apesar do avanço científico no âmbito da 

Avaliação Educacional, ao término dessa segunda geração, a contribuição da avaliação para 

melhorar o ensino é considerada bastante elementar, devido à falta de planos de ação 

coerentes. Muito é escrito sobre avaliação, mas com pouca influência sobre a melhoria da 

ação docente e, consequentemente, do processo de ensino e aprendizagem (ESCORZA, 

2003). 

Em síntese, na avaliação educacional de segunda geração havia relação de 

excessiva dependência da definição de objetivos. Estes nem sempre se apresentavam claros e 
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visíveis e, em várias situações, não eram mesmo definidos a priori, o que, de certo modo, 

emperrava o processo avaliativo, tornando-o inútil e irrelevante. Outro problema sério era o 

fato de que um programa não podia esperar até seus resultados finais para ser avaliado em 

função de seus objetivos. Apesar do modelo Tyleriano na época ser amplamente aceito, ao 

ponto de exercerem fortes influências no pensamento de vários teóricos da área, como 

Cronbach, Stake, Scriven, Stufflebeam, dentre outros, também recebeu críticas e propostas de 

melhoria, cujo conjunto de ideias passou a caracterizar a avaliação descritiva de terceira 

geração (ESCORZA, 2003; VIANNA, 2000). 

Na visão da terceira geração da avaliação educacional, influenciada pelos 

trabalhos nos anos de 1960 de Cronbach (1963), Stake (1967), Scriven (1978) e Stufflebeam 

et al (1971), a avaliação teria de ocorrer muito antes, no decorrer do programa, para 

possibilitar as correções necessárias. Ela não poderia prescindir de julgamento, o que 

caracterizava essencialmente a emergência dessa terceira geração. Agora, o avaliador não só 

analisa e descreve a realidade, mas também avalia e julga em relação aos diferentes critérios. 

Lee Cronbach (1916-2001), docente e psicometrista americano, alerta em seu 

artigo Course Improvement Through Evaluation (1963) para a importância do uso de 

instrumentos validados e adequados conforme os pré-requisitos psicométricos; que considere 

o desempenho individual do estudante como critério der avaliação de cursos, como também 

que o avaliador utilize de várias técnicas de avaliação.  

Coadunamos neste trabalho com a visão de Cronbach (1963) quando defende que 

a avaliação: 

 

[...] é um processo que visa à coleta e uso de informações tendo em vista tomadas de 

decisões que possibilitem o aprimoramento do currículo, fazer com que os 

estudantes conheçam seu progresso bem como as dificuldades para a instrução possa 

assim atender as suas necessidades (VIANNA, 2000, p. 68). 

 

 Logo, Cronbach acrescenta algumas reflexões na discussão sobre os objetivos da 

avaliação diante da proposta de Tyler quando propõe que os objetivos da avaliação estejam 

associados ao processo de tomada de decisões. Cronbach (1982) apud Viana (2000) destaca 

que a avaliação durante o processo leva, necessariamente, a conclusões que expressam 

diferentes expectativas em relação às decisões a serem tomadas, direcionadas às mudanças em 

prol da sua melhoria. O ideal, segundo Cronbach (1963) é que as coletas dos dados aconteçam 

enquanto se se encontra em estado ‘fluido’, isso facilita que se tenha uma ideia real das 

mudanças que estariam ocorrendo no estudante como decorrência da influência exercida pelo 

currículo (VIANNA, 2000). 
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Nesse sentido, o autor Cronbach (1963) propõe que o avaliador utilize de 

levantamentos de opiniões, relatórios de professores usuários do curso a partir de suas 

observações em sala de aula do comportamento dos seus alunos, observações sistemáticas, 

estudos de processos, medidas de proficiência e de atitudes, estudos longitudinais (follow-up), 

dentre outros instrumentos. 

Nessa mesma geração denominada descritiva, Stake (1967) introduz a noção de 

avaliação responsiva ou respondente, que se caracteriza como aquela que busca responder 

problemas específicos assinalados pela instituição contratante e tem como objetivo prioritário 

constatar o progresso que os alunos estão alcançando em relação ao programa da instituição 

em análise. Na sua proposta de avaliação responsiva, Stake apud Guba e Lincoln (2011) 

enfatiza a ideia de que: 

 

[...] todos os grupos de interesse colocados em risco por uma avaliação têm o direito 

de apresentar suas reinvindicações, preocupações e questões para que sejam 

consideradas (responsivas), independentemente do sistema de valores que elas 

adotam (GUBA E LINCOLN, 2011, p. 18). 

 

Stake também descreveu os dois lados da avaliação: i) informal: depende de 

observações casuais, objetivos implícitos, normas intuitivas e julgamento subjetivo; ii) 

formal: depende de outros elementos, inclusive de comparações controladas e do uso de testes 

padronizados. Nas suas produções científicas, Stake crítica o modelo de avaliação formal, 

pois esta não se preocupa em estabelecer relações entre as condições antecedentes e as 

interações em sala de aula, nem entre estes e os resultados alcançados (VIANNA, 2000). 

A avaliação responsiva, segundo Stake et al., 1981) citado por Vianna, 1999), foi 

criada como antítese da avaliação formal, preordenada ou predeterminada, uma vez que 

“busca identificar novas ideias, novas percepções e novos questionamentos resultantes da 

implantação de um novo programa ou projeto” (VIANNA, 1999, p. 135).  

A abordagem avaliativa responsiva de Stake (1967) parte dos próprios processos 

educacionais como a sala de aula, a escola, o projeto, o programa. Utiliza-se de métodos 

informais de avaliação e usa do estudo de caso, enquanto modelo adequado quando se busca a 

compreensão e a identificação da diversidade. Para compreender, por exemplo, como está 

ocorrendo o processo de desenvolvimento dos educandos na sala de aula, Stake sugere o uso 

das entrevistas envolvendo todos os participantes do programa, as observações previamente 

planejadas nas demandas sinalizadas pela instituição e, quando necessário, uma exaustiva 

pesquisa documental acerca do programa e seus materiais didáticos-pedagógicos utilizados  

(VIANNA, 1999). 
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Scriven (1978), por sua vez, introduziu a ideia de avaliação somativa e avaliação 

formativa. A avaliação para esse estudioso desempenha vários papéis, embora o objetivo, no 

final de um curso ou programa, seja o mesmo: determinar o valor ou mérito do que está sendo 

avaliado. 

Quanto à avaliação somativa, destaca que esse modelo avaliativo: 

 

[...] conduzido ao final de um programa de avaliação, possibilita, ao seu futuro 

usuário, elementos para julgar a sua importância, o seu valor, o seu mérito. A 

avaliação somativa de um currículo, por exemplo, pode ser usada para determinar a 

eficácia desses currículos, a partir da análise dos dados de uma amostra de escolas, 

professores e estudantes. A conclusão é a de que a avaliação somativa torna-se 

indispensável para os usuários em potencial de qualquer currículo, programa ou 

material (VIANNA, 2000, p. 86). 

 

Nos moldes dessa abordagem, a avaliação somativa de um programa teria como 

destinatários os consumidores potenciais, as agências financiadoras, os supervisores 

educacionais ou, ainda, os próprios responsáveis pelo desenvolvimento do programa ou 

projeto. Esse tipo de avaliação está ligada à decisão de continuar com o programa, encerrá-lo 

ou adotá-lo, entre outros aspectos. Scriven (1967), ao analisar os desdobramentos 

metodológicos da avaliação, posiciona-se que ela somente se concretiza quando ocorre um 

julgamento de valor (VIANNA, 2000). 

No que concerne à avaliação formativa, Scriven (1978) apud Vianna (2000) 

descreve que: 

 

[...] a avaliação formativa deve ocorrer ao longo do desenvolvimento de programa, 

projetos e produtos educacionais, com vistas a proporcionar informações úteis para 

que os responsáveis possam promover o aprimoramento do que está sendo objeto de 

implementação. [...] Ao longo de um projeto a avaliação formativa deve ser uma 

constante, a fim de que os responsáveis possam, usando as informações, realizar as 

modificações que se fizerem necessárias (SCRIVEN, 1971, apud VIANNA, 2000, p. 

96). 

A avaliação formativa tem como característica principal o redirecionamento e 

contribuir para a melhoria da aprendizagem durante o desenvolvimento dos itinerários 

formativos, à medida que permite aos avaliadores observar onde os alunos estão obtendo 

êxitos ou apresentando dificuldades. Com as informações em mãos podem intervir a tempo e 

seguir com mais segurança ao encontro dos objetivos esperados. 

Assim, esses dois tipos de avaliação, somativa e formativa, são complementares, 

pois, na ausência de uma avaliação formativa, o desenvolvimento de um programa, projeto ou 

material resultará incompleto e inteiramente ineficiente. Por outro lado, uma avaliação apenas 

no final – somativa, portanto –, constatará, muitas vezes, o fracasso de um projeto. Mas, 
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apesar da importância desses dois tipos de avaliação, “observamos que, habitualmente, os 

avaliadores concentram seus esforços em avaliações somativas” (VIANNA, 2000, p. 87). 

Stufflebeam (1971), o último teórico que iremos destacar nessa terceira geração da 

avaliação educacional, enfrentou, juntamente com Guba, Hammond, Provus, dentre outros, a 

tarefa de avaliar na década de 1960 o sistema público de ensino elementar e secundário do 

distrito de Columbus, Ohio, nos Estados Unidos (VIANNA, 1999).  Stufflebeam et al. (1971) 

destacou-se por apresentar um modelo holístico de avaliação intitulado CIPP (Contextos, 

Insumos, Processos e Produto) no qual a avaliação é aplicada durante o processo e fornece 

informações úteis para a tomada de decisão e, a partir desse ponto, estabelecer as estratégias 

mais adequadas. O modelo CIPP, conforme o esquema geral apresentado por Stufflebeam 

(1992) apresenta as seguintes características: 

 

1) Avaliação do Contexto para informar às decisões de planejamento, orientar na 

escolha dos objetivos e fixação de prioridades; 2) Avaliação de Input para servir às 

decisões estruturais, escolha de estratégias do programa e procedimentos do 

planejamento; 3) avaliação do Processo para orientar decisões de implementação e, 

4) Avaliação do produto a ser utilizado nas decisões de término, continuação, 

modificação ou instalação (VIANNA, 1999, p. 116). 

 

A novidade no modelo de Stufflebeam estava associada à avaliação do processo e 

que para serem tomada as decisões sobre planejamento fosse, antes, realizada a avaliação do 

contexto. Essa pesquisa assemelha-se a etapa de avaliação do contexto, cuja perspectiva é 

nessa primeira etapa diagnosticar como acontece o processo de identificação dos líderes de 

sala de uma escola profissionalizante.  

Apesar de reconhecer a importância de selecionar os objetivos, o modelo proposto 

por Stufflebeam diferencia do modelo Tyleriano, de avaliação do produto, que se limitava a 

determinar se os objetivos foram alcançados. Vianna (1999, p. 115) afirma que o modelo 

CIPP diferencia do modelo de avaliação existente nos anos 1960, que “no geral tinham como 

características a orientação por objetivos; uso de instrumentos de medição e emprego do 

design experimental”. Enquanto Tyler busca a congruência entre desempenhos e objetivos, 

Stufflebeam busca fornecer informações úteis para tomada de decisão e impactar em pequenas 

ou grandes mudanças. Enquanto para Tyler a avaliação é somativa, aplicada no final do 

programa ou curso para Stufflebeam é formativa, tendo em vista uma tomada de decisão para 

o aprimoramento no decorrer do curso ou programa (VIANNA, 1999). 

Mesmo que outros teóricos anteriores a ele, como Tyler e Cronbach tenham 

associado a avaliação à tomada de decisão, foi com Stufflebeam et al. (1971) citado por 

Vianna (1999) que a avaliação passou a ser estruturada com o objetivo de permitir tomada de 
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decisão durante o processo de desenvolvimento do programa com via a sua melhoria 

contínua. Caracteriza-se, portanto, como uma “avaliação para melhorar e não para provar” 

(VIANNA, 1999, p. 103). A avaliação para a tomada de decisão, serve para uma escolha entre 

alternativas e atribuir recursos para sua melhoria. Nessa perspectiva, não é um método ou uma 

técnica para tomar decisões, é uma perspectiva para organizar e enfocar conceitos da 

avaliação em relação a uma futura decisão.  

Inclusive, os integrantes da comunidade avaliada poderão, com base em padrões 

avaliativos propostos por Stufflebeam (utilidade, praticidade, propriedade e precisão) tecer 

considerações na meta-avaliação, como: 

[...] será que as informações geradas pela avaliação revestem-se realmente de 

importância? Os dados fornecidos permitem conclusões relevantes, que respondem 

às necessidades que levaram à avaliação? Que sugestões de melhoria poderão ser 

implementadas pela escola? (VIANNA, 2000, p. 113).  

 

Assim a avaliação deixa de ser um trabalho solitário, da parte do avaliador, 

permitindo uma discussão mais aprofundada sobre os seus resultados levantados junto à 

comunidade educacional envolvida tendo em vista elevar o nível de qualidade daquilo que 

empreendemos em educação. 

Durante os anos 1960, muitas outras contribuições moldaram e desenvolveram 

uma nova concepção de avaliação como a processual, democrática, iluminativa, dentre outras, 

que influenciaram as décadas seguintes. Percebe-se que o núcleo conceitual da avaliação é a 

avaliação da mudança do aluno, como resultado de uma situação educacional sistemática, 

sendo formulado o melhor critério para bem avaliar esses objetivos da mudança. Da mesma 

forma, os avaliadores educacionais começaram a prestar atenção não só aos resultados 

pretendidos, mas também aos efeitos colaterais ou não intencionais, e até mesmo aos 

resultados ou efeitos de longo prazo (VIANNA, 2000). 

No Brasil, essas três primeiras gerações de avaliação acima citadas se expandiram 

principalmente na década de 1970, com ênfase nos cursos de formação de professores. As 

pesquisas na área começaram a pesquisar sobre os testes, a construção das questões, a 

distribuição dos objetivos de ensino e a porcentagem em que tais objetivos eram 

contemplados nos instrumentos de avaliação. Nos anos 1980, com o início do processo de 

democratização no Brasil, as críticas aos modelos acima descritos foram influenciadas por 

modelos marxistas e crítico-produtivistas que denunciavam a pretensão de neutralidade que os 

modelos acima preconizavam (CANEN; SANTOS, 2009). 

Percebe-se que essa terceira geração de avaliação já apontava para a necessidade 

de se questionar os próprios objetivos da Educação, ainda que em uma perspectiva técnica e 
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não política. Posteriormente, conforme uma visão política da avaliação, as críticas voltam-se 

principalmente: 

 

[...] ao aspecto excludente da avaliação, acusando-a de ser legitimadora da 

reprodução das injustiças sociais e da desigualdade. Isso porque a avaliação, sob 

uma ‘capa técnica’, estaria, na verdade, reprovando e expulsando do sistema de 

ensino justamente os alunos carentes economicamente, de capital cultural diferente 

daquele que a escola preconiza (CANEN; SANTOS, 2009, p. 48). 

 

Nesse sentido, houve uma grande rejeição aos padrões de avaliação percebidos 

como classificatórios, como meramente voltados à mensuração de resultados em face de 

objetivos técnicos, de aquisição de conhecimento.  

A quarta geração, segundo Guba e Lincoln (2003), englobou uma perspectiva 

avaliativa construtivista e responsiva, na medida em que não parte de metodologias 

convencionais, nem de certezas quanto a verdades a serem levantadas na avaliação. Ao 

contrário, esse modelo de avaliação se equipara a um processo de negociação, em que os 

critérios pelos quais se dará o julgamento de valor para a tomada de decisão são construídos 

dialogicamente, a partir do contexto, valores e das culturas dos atores sociais envolvidos. 

A quarta geração se caracteriza pela negociação dos critérios de avaliação. 

Conforme essa abordagem, a avaliação acontece como um processo em que se analisam os 

universos dos sujeitos avaliados e, em parceria, chegam-se a formas avaliativas consensuais. 

Percebe-se que a quarta geração de avaliação introduz uma visão relativista, na proporção em 

que “abre mão” de critérios predefinidos para avaliar, com espaço para escuta dos envolvidos 

e diálogo na definição dos critérios, considerando os contextos diferenciados. 

Defendeu-se, no Brasil dos anos 1980 e 1990, então, a avaliação diagnóstica ou 

formativa, entendida como um processo que acompanha os alunos e as próprias instituições, 

considerando sua diversidade cultural e baseando-se em uma perspectiva de crescimento e 

transformação cultural (CANEN; SANTOS, 2009). 

Assim, essa corrente influenciou bastante a defesa da avaliação diagnóstica, 

responsiva, vista como uma avaliação mais inclusiva, menos discriminatória contra alunos e 

instituições, visto que: a) respeitaria suas culturas; b) seria formativa e não punitiva, 

acompanhando o processo de ensino-aprendizagem sem limitar-se a um momento final, de 

classificação (GUBA; LINCOLN, 2003). 

No Brasil, perceberam-se três momentos avaliativos:  

 

[...] de mensuração, neutralidade técnica, classificação: avaliação como garantia de 

qualidade; momento da denúncia ao caráter classificatório, excludente, pseudo 

meritocrático: avaliação como reprodutora das desigualdades; momento de 

avaliação como diagnóstico, formativa, construtivista, de negociação: avaliação 
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ligada a projetos de diálogo, inclusão, valorização da diversidade cultural 

(CANEN; SANTOS, 2009, p. 49). 

 

Assim, conforme revisão sobre as quatro gerações da Avaliação Educacional, a 

primeira geração, com uma visão unidimensional da inteligência, percorreu todo o século XX 

e chega aos tempos atuais através dos testes de QI, instrumentos ainda bastante utilizados. No 

campo educacional, as avaliações quantitativas foram introduzidas como sinônimo de medida 

com o intuito de estabelecer uma discriminação individual, em detrimento da coerência com 

os objetivos dos programas escolares. Na atualidade, sabemos que os testes psicométricos não 

contemplam os diversos talentos específicos, necessitando correlação com outros. Nas 

gerações seguintes, com a evolução dos conceitos, as pesquisas qualitativas ganharam 

credibilidade com as avaliações multidimensionais numa perspectiva de avaliação diagnóstica 

inclusiva dos múltiplos talentos, formativa e mediadora dos diversos tipos de inteligências 

(ALENCAR; FLEITH, 2001; CANEN; SANTOS, 2009; ESCORZA, 2003GUBA; 

LINCOLN; 2003; VIANNA, 2000). 

Esse estudo de caso tem uma perspectiva avaliativa diagnóstica de terceira e 

quarta gerações voltada para tomada de decisões, portanto, também responsiva e 

construtivista na medida em que não parte de metodologias convencionais, nem de certezas 

quanto a verdades a serem levantadas na avaliação, que está ligada a projetos, visões, 

diálogos, inclusão e valorização da diversidade cultural (CANEN; SANTOS, 2009; GUBA E 

LINCOLN; 2003; VIANNA, 2000). 

Defendemos, portanto, que a identificação dos líderes de sala representa uma 

primeira etapa diagnóstica e que a comunidade educativa envolvida não deve parar por aqui. 

De posse dos seus resultados, ou seja, da avaliação do grupo de jovens com talento para 

liderança e como vem acontecendo esse processo de escolha no decorrer dos anos, a 

comunidade escolar tem a oportunidade de promover reflexões úteis com todos os envolvidos, 

planejarem juntos correção de rotas, momentos formativos em prol do seu desenvolvimento e 

práticas de enriquecimento do seu potencial.  

Vários estudiosos na atualidade concordam que a avaliação do contexto é 

fundamental para a tomada de decisão quando se quer empreender, como garantia de êxito, 

qualquer mudança no curso, programa ou projeto, especialmente durante o processo de ensino 

e aprendizagem. Concordamos, portanto, com defendem que a avaliação tem como função 

básica a tomada de decisão para o aperfeiçoamento e melhoria da realidade avaliada 

(ANDRIOLA, 1999; VIANNA, 1999).  
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Ou seja, coadunamos com uma avaliação que retroalimenta e que até mesmo 

avalia a avaliação, conforme os sujeitos estejam abertos a contribuir para a melhoria do 

processo de identificação e escolha dos seus líderes. E o mais importante: estejam conscientes 

da importância de utilizar a avaliação como um processo necessário para a existência, 

aperfeiçoamento e desenvolvimento dos seus líderes estudantis e, consequentemente, da sua 

atuação cidadã junto à sociedade. Nessa perspectiva, a avaliação passa a ser um importante 

instrumento para tomada de decisão (Cronbach, 1963; Vianna, 1999) e deixa de ter o único 

objetivo de diagnosticar e classificar se o estudante tem ou não liderança. Torna, isso sim, um 

meio que possibilita a comunidade determinada realidade e construir esforços rumo a sua 

transformação e melhoria qualitativa. 

Acreditamos que, no século XXI, possamos integrar e trabalhar com ambos os 

tipos de avaliação formativa e somativa, como processos complementares mais democráticos. 

Mas, infelizmente, ainda prevalece, na atualidade, a Pedagogia do Exame e práticas 

classificatórias excludentes, tema em destaque no próximo tópico. 

 

2.3 Da Pedagogia do Exame à Pedagogia da Exclusão 

 

Embora o enfoque quantitativo dado à avaliação por objetivos tenha recebido 

muitas críticas de outros teóricos que defendem uma perspectiva formativa (PERRENOUD, 

1999; HADJI, 2001; LUCKESI, 2008; SAUL, 1988), o que se observa, nos modelos 

avaliativos educacionais contemporâneos, é o seu fortalecimento, explicitado em documentos 

oficiais, publicações e práticas pedagógicas. A Avaliação Educacional, em larga escala, com 

foco em resultados, portanto, classificatória, iniciou-se nos EUA e disseminou-se pelo mundo, 

seguindo por diversos países em processo de desenvolvimento da América Latina, inclusive o 

Brasil (OLIVEIRA; PESSOA, 2013).  

Conforme o design da pedagogia da exclusão, os jovens são moldados em 

conformidade com os programas curriculares desenvolvidos nos diversos cursos, de diferentes 

tipos, frequentados durante a sua vida escolar, com o objetivo de estarem preparados para o 

mundo do trabalho e, principalmente, no caso do Ensino Médio, para conseguir acesso ao 

Ensino Superior. Caso não consigam, não é responsabilidade do sistema, mas deles mesmos, 

que não se esforçaram o bastante, não aproveitaram as várias oportunidades oferecidas, 

enfim... (SAVIANI, 2008).  

Por conseguinte: 
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A ênfase contínua na testagem e, especificamente, os testes de QI servem para 

legitimar um sistema de estratificação nas escolas. A testagem proporciona uma 

justificação única para as diferenças individuais a fim de manter a estratificação das 

classes. O papel das escolas em uma estrutura capitalista behaviorista é ‘produzir’ 

trabalhadores que alimentam um sistema econômico desigual (KAUFMAN, 1993, p. 

94). 

 

Compreende-se que, enquanto alimenta essa lógica neoprodutivista, reprodutora e, 

portanto, mantenedora do atual sistema desigual, a escola colabora para a manutenção do 

status quo vigente e a hegemonia, na Educação brasileira, desse movimento socioeconômico 

iniciado na década de 1960, quando o Brasil aderiu à Teoria do Capital Humano13, fortalecido 

nas últimas décadas e que se mantém até hoje. Apesar de esse sistema neoliberal discursar 

sobre qualidade na Educação, assistimos, na prática, a um sistema de avaliação para o 

controle dos resultados classificatórios. Os números obtidos nos exames, internos e externos à 

escola, assumem o papel de controlar todos aqueles inseridos no sistema educacional público, 

seja estadual ou municipal, chegando a influenciar os que fazem a escola: professores, 

estudantes e pais. Assim, nessa dinâmica do controle através dos resultados quantitativos, 

temos assistido a um sistema escolar público excludente e fracassado (SAVIANI, 2008). 

A repetência escolar, estacionada em torno de 18% a 20% desde 1998, impõe, aos 

cofres públicos, prejuízos da ordem de 6 bilhões ao ano. A despeito de todas as medidas, nos 

últimos anos, para aperfeiçoar o sistema nacional de avaliação, o desempenho de Português e 

Matemática, no âmbito nacional, não melhoraram e uma média de 82% dos jovens na faixa 

etária de 18 a 24 anos não conseguem ingressar na universidade (HOFFMANN, 2011; 

SILVA, 2016;). Constata-se que, mesmo diante desses dados excludentes, “a configuração 

estrutural e pedagógica escolar nacional preza o Exame como fator essencial na busca da 

qualidade da educação” (SILVA, 2016, p. 14).  

Em concordância a modelos propostos pelo sistema de avaliação em larga escala, 

os alunos são submetidos a vários momentos de testes durante o ano letivo, gerando 

sobrecarga de treinamentos preparatórios para o exame, principalmente no terceiro ano do 

Ensino Médio, quando os testes se intensificam. Segundo vários estudiosos (LIBÂNEO, 

2012; SILVA, 2016), a forma como esses exames vêm ocorrendo não servem aos reais 

objetivos diagnósticos de aprendizagem, corroborando para a ineficiência das reflexões das 

práticas dos professores, deixando de ser um instrumento de auxílio à melhoria das práticas de 

ensino e passando a ser um recurso de controle e regulação. 

                                                           
13 Teoria do Capital Humano – desenvolvida em meados dos anos 1950 pelo professor da Universidade de 

Chicago (EUA) Theodore W. Schultz. Sob a predominância de uma visão tecnicista, passou-se a disseminar a 

ideia de que a Educação é o pressuposto do desenvolvimento econômico (SCHULTZ, 1963, 1971). 
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Assistimos, na atualidade, a perda da identidade do Ensino Médio, visto que esse 

nível de ensino tende a se assemelhar aos designs de cursinhos preparatórios para o ENEM. 

Eis a Pedagogia do Exame se sobrepondo.  

No final da década de 1990, os exames externos em larga escala conquistaram um 

amplo espaço nas políticas educacionais brasileiras. Essa cultura do exame passou aos poucos 

a influenciar cada vez mais as práticas de ensino em sala de aula, com maior ênfase no Ensino 

Médio, configurando-se uma Pedagogia nos moldes de treinamento preparatório para um 

exame seletivo de ingresso ao Ensino Superior. Através de tais exames, deposita-se a 

esperança de melhorar a qualidade da Educação (DÍAZ BARRIGA, 2003; LUCKESI, 2008). 

Criado em 1998, o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) tem como escopo 

avaliar o desempenho do estudante ao fim da escolaridade básica. Segundo informações do 

próprio Ministério da Educação (MEC), a nota é utilizada também como forma de seleção 

para as bolsas do Programa Universidade para Todos (Prouni)14 e para o ingresso em, pelo 

menos, 500 universidades, e ainda, para democratizar as oportunidades de acesso ao Ensino  

Superior através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu)15 e induz à reestruturação dos 

currículos do Ensino Médio (MEC, 2017). 

Apesar de buscar oferecer as oportunidades supracitadas, dentre outras, quando 

olhamos a atual realidade da Educação brasileira, essa Pedagogia do Exame tem se 

demonstrado como uma “inclusão excludente” na medida em que, no ENEM, segundo 

Oliveira e Pessoa (2013, p. 623): 

 

Até por finalidades seletivas, prevalece mais o esforço individual de cada aluno, o 

que pode gerar distorções no seu resultado. Assim, nas localidades onde o ENEM é 

o critério único ou o principal para o ingresso nas universidades públicas, o 

resultado das avaliações será o reflexo da dedicação das escolas ao preparo 

específico para o teste, em detrimento daquelas localidades onde sua importância no 

processo seletivo é diminuída. 

 

Assim, o ENEM está fora do lugar onde deveria estar: focado na Educação 

Básica. Na verdade, vivemos uma longa experiência cultural em que a universidade não só é 

uma categoria estruturante do jovem na sociedade, mas também do ensino.  Nesse contexto, o 

atual Ensino Médio assume, definitivamente, a natureza de “passaporte” para a Educação 

Superior e perde, aos poucos, sua identidade como etapa final da Educação Básica 

(CARNEIRO, 2012; PEREIRA; SOUZA, 2004). 

                                                           
14 PROUNI - o Sistema do ProUni classifica os estudantes, de acordo com as suas opções e as notas obtidas no 

ENEM. São geradas, então, listagens públicas dos estudantes pré-selecionados em cada curso de cada instituição 

(BRASIL, MEC, 2017).  
15 Sisu – Visa selecionar os candidatos às vagas das instituições públicas de Ensino Superior que utilizarão a nota 

do ENEM como única fase de seu processo seletivo (BRASIL, MEC, 2017). 
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É forçoso reconhecer que a escola de Ensino Médio estacionou no aluno de perfil 

único. Conforme essa visão, o ENEM é operacionalizado como se os jovens fossem uma 

unidade social homogênea, demarcada por interesses únicos e comuns. Visto sob essa 

perspectiva, esse modelo de exame em larga escala beneficia, prioritariamente, a classe média 

alta, aluno da escola de elite, que termina por ocupar a maioria das vagas existentes nas 

Universidades Públicas Federais. Os alunos das classes populares sempre foram vistos e 

tratados como alguém que, no passado, deveria ir para os colégios agrícolas, para os cursos de 

comércio e profissionalizantes com a finalidade de obtenção de certificados/diplomas de 

aprendizagem profissional. Esse quadro ainda permanece na atualidade (CARNEIRO, 2012; 

PEREIRA; SOUZA, 2004). 

Carneiro (2012) afirma que, no contexto cultural brasileiro, o Ensino Médio 

sempre assumiu o caráter elitista, à medida que sua função jamais foi fechar o ciclo da 

Educação Básica, mas, sim, abrir porta para o ciclo da Educação Superior. É comprovado seu 

tradicional elitismo com base nas matrículas no Ensino Médio, muito baixas e concentradas 

praticamente nas capitais, até metade do século XX. 

Todavia, a prática avaliativa excludente acontece em diferentes níveis e 

modalidades de ensino há muito tempo. Segundo Luckesi (2008), quando os jesuítas 

chegaram ao Brasil, em 1549 (século XVI), com nosso Primeiro Governador Geral, trouxeram 

também sua cultura pedagógica burguesa europeia, com suas práticas tradicionais de ensino e 

exames periódicos. Com o tempo, essa Pedagogia foi se enraizando, ganhando profundidade 

de geração a geração e hoje se encontra cristalizada em nosso meio. Traduzindo o espírito do 

seu tempo, entre outras práticas, os jesuítas usavam a seletividade escolar, já que a Educação 

era destinada a poucos da elite burguesa. Cultuaram também nos aprendizes, através de seus 

processos pedagógicos, a formação de personalidades submissas e do homem cortês, quando 

submetidos à égide do medo (LUCKESI, 2008; SALGADO, 2017). 

O ritual das provas e dos exames receberam destaque por parte das Pedagogias 

Jesuíticas (séc. XVI) e Comenianas (séc. XVII). Esses momentos de aplicação de testes eram 

solenes e frequentes, com o uso, inclusive, de bancas examinadoras e ocasiões especiais para 

a entrega das notas, causando ansiedade e medo aos aprendizes. A pedagogia comeniana, por 

exemplo, destacava a ação docente como parte central da educação dos estudantes, porém, 

não prescindia do uso dos exames como meio de estimular os estudantes ao trabalho 

intelectual da aprendizagem. A cobrança no momento da preparação, a rigidez na hora da 

avaliação e o medo eram fatores motivacionais na pedagogia proposta por Comenius. Na sua 

obra Didática Magna, publicada em 1632, Jan Amos Comenius (1592 – 1670) orientava que 
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as provas deveriam ser para valer, sob pressão, para que os alunos se preparassem com mais 

afinco para os momentos dos exames escolares (BARBOSA, 2016; LUCKESI, 2008; SILVA; 

VIANA, 2014). 

A partir do Século XVII, já eram comuns as práticas avaliativas classificatórias. 

Disseminados por uma Pedagogia Tradicional, o medo e a ansiedade tornaram-se fatores 

importantes no processo avaliativo, na condição de controle social. Tanto o Estado, como 

outras organizações como a Igreja, a família e a escola utilizaram-se dessas práticas de forma 

exacerbada por vários séculos, de forma crescente, alcançando, em nossos dias, grande 

destaque nas escolas através da Pedagogia do Exame. Essas ações influenciaram a liderança, 

na medida em que geraram a submissão forçada e o autocontrole limitante, habituando a 

criança e o jovem a viverem sob a égide do medo. Uma prática pedagógica sob essa 

perspectiva colabora para formar uma personalidade submissa e hábitos de comportamento 

estressantes (BARBOSA, 2016; LUCKESI, 2008; SALGADO, 2017; SILVA; VIANA, 

2014). 

Na corrida pela classificação, incentivados pela Pedagogia do Exame, os 

estudantes buscam atingir os patamares esperados para alcançar uma nota máxima no ENEM 

e, consequentemente, uma vaga para ingressar na universidade. O acesso ao Ensino Superior 

passa a ser o estímulo para muitos estudantes, mesmo que os números mostrem que o funil é 

apertado na proporção do número de inscritos/vagas e que não há bancos universitários para 

todos, apesar de cursos e treinamentos preparatórios frequentes no decorrer do Ensino Médio 

(CARNEIRO, 2012; PEREIRA; SOUZA, 2004).  

Nesse design avaliativo nacional, o raciocínio é um mecanismo cognitivo exigido 

para solucionar problemas e diferentes formas de conteúdos: numérico, verbal, espacial, 

abstrato e mecânico. Trata-se especificamente de um tipo de raciocínio caracterizado pela 

capacidade de resolver problemas abstratos. Andriola (1999), explica que essa forma de teste 

exige, dos discentes, certas competências de raciocínio avançadas, principalmente nas áreas 

das Ciências Exatas e Matemática, como, por exemplo, uma boa percepção, além de saber 

relacionar e aplicar os conhecimentos propostos  

 Logo, quem não consegue alcançar esses níveis de abstração exigidos para 

solucionar os problemas propostos possivelmente será excluído da corrida à vaga no Ensino 

Superior. Muitos desses alunos, por se sentirem incapazes, deixam de se inscrever ou não 

comparecem no dia do exame ou desistem durante o processo. O ENEM ainda pode ser 

considerado, na verdade, o ENEM/Vestibular, para satisfação geral do Ensino Privado. Em 

tempos recentes, os investimentos das grandes redes privadas de ensino para anunciar os 
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nome e fotos dos alunos bem posicionados no ENEM são volumosos e agressivos. Nessa 

perspectiva política e excludente, o Ensino Médio se traveste intensamente da condição de 

“ensino mídia”, com base em levantamentos feitos de janeiro de 2010 a janeiro de 2011, que 

indicam que 74% do noticiário sobre Educação trataram do ENEM/Vestibular. O ENEM se 

caracteriza, assim, nesses moldes, como uma avaliação classificatória e excludente das classes 

populares, trazendo vários desdobramentos para as práticas pedagógicas (CARNEIRO, 2012). 

No cenário da cultura e da Pedagogia do Exame, que alcança grande espaço nas 

práticas pedagógicas do Ensino Médio brasileiro, a ação pedagógica e os diversos olhares dos 

atores educacionais, intra e extraescolares, estão voltados para os resultados de testes 

classificatórios, sejam eles de admissão ao Ensino Superior ou aplicados durante o próprio 

Ensino Médio (BARBOSA, 2016; CARNEIRO, 2012; LUCKESI, 2008). 

Nesse sentido: 

 

O sistema de ensino está interessado nos percentuais de aprovação/reprovação do 

total dos educandos; os pais estão desejosos de que seus filhos avancem nas séries 

de escolaridade: os professores se utilizam permanentemente dos procedimentos de 

avaliação como elementos motivadores dos estudantes, por meio da ameaça; os 

estudantes estão sempre na expectativa de virem a ser aprovados ou reprovados e, 

por isso, servem-se dos mais variados expedientes (LUCKESI, 2008, p. 18). 

 

A nota dos exames alcança a proporção de um verdadeiro fetiche. As notas que se 

referem à aprovação ou reprovação são mais fortes do que o interesse pela aprendizagem. Em 

consequência, a atenção exacerbada de todos os segmentos à promoção do educando de série 

em série por meio das notas, em detrimento do acompanhamento do processo de construção 

da aprendizagem propriamente dita, termina interferindo nas práticas de ensino. Como 

consequência, essa Pedagogia termina por trazer desdobramentos, especialmente, na relação 

professor/aluno; os professores elaboram provas para “reprovar” os alunos, fazem promessas 

de “pontos a mais” em função de atividades escolares ou extras, e, inclusive, o uso da 

avaliação da aprendizagem como disciplinamento social dos educandos, sob a égide do medo 

(CARNEIRO, 2012; LUCKESI, 2008). 

Quando todas as atenções são voltadas para o fenômeno da aprovação/reprovação, 

a avaliação se manifesta como um lugar de práticas autoritárias na relação pedagógica, 

traduzindo um modelo de sociedade. No que concerne ao disciplinamento social dos 

educandos, Foucault (2009, p. 164) esclarece que o poder disciplinar: 

 

[...] é um poder modesto, desconfiado, que funciona a modo de uma economia 

calculada, mas permanente [...] O sucesso do poder disciplinar se deve sem dúvida 

ao uso de instrumentos simples: o olhar hierárquico, a sansão normalizadora e sua 

combinação num procedimento que lhe é específico, o exame. 
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O disciplinamento institucionalizado sob o respaldo do medo pelo Estado, igreja, 

família e escola constitui um fator importante no processo de controle social, ao servir como 

freio às ações que são supostamente indesejáveis. A ameaça é um castigo antecipado, tendo o 

sujeito sua mente ocupada com a possibilidade de um castigo. Isso equivale a um castigo 

permanente (BARBOSA, 2016; LUCKESI, 2008).  

Utilizada nessa perspectiva, a Pedagogia do Exame poderá trazer drásticas 

consequências pedagógicas, psicológicas e sociológicas: 

 

Pedagogicamente, a avaliação da aprendizagem, na medida em que estiver 

polarizada pelos exames, não cumprirá a sua função de subsidiar a decisão da 

melhoria da aprendizagem. Psicologicamente, é útil para desenvolver personalidades 

submissas. A sociedade, por intermédio do sistema de ensino e dos professores, 

desenvolve formas de ser da personalidade dos educandos que se conformam aos 

seus ditames. A internalização de padrões de conduta poderá ser positiva ou 

negativa para o sujeito. Infelizmente, os padrões internalizados em função dos 

processos de avaliação escolar têm sido quase todos negativos. Sociologicamente, a 

avaliação da aprendizagem, utilizada de forma fetichizada, é bastante útil para os 

processos de seletividade social. No caso, a sociedade é estruturada em classes e, 

portanto, de modo desigual. A seletividade social já está posta: a avaliação colabora 

com a correnteza (LUCKESI, 2008, p. 25-26). 

 

Em oposição a uma avaliação meramente quantitativa, técnica, comportamental e 

descritiva, vários estudiosos (HADJI, 2001; LUCKESI, 2006; SAUL, 1988; PERRENOUD, 

1999) propõem uma avaliação qualitativa, processual e inclusiva como um caminho para 

transformar as práticas pedagógicas e a interação aluno-professor-aluno. A avaliação 

processual é também uma ‘avaliação mediadora’ (HOFFMANN, 2011), como prática de 

avaliação processual, contínua, construtivista e sociointeracionista.  

A avaliação mediadora, portanto, formativa dos diversos talentos, acontece junto 

com a curiosidade, a espontaneidade e a descoberta. Avaliar, atribuir valor exibe análise de 

processos, comportamentos e aprendizagens múltiplas, acertos e erros, ida e vindas. No palco 

da vida, em que inexistem ensaios, estamos, a todo o momento, avaliando para recomeçar, 

sempre na posição de partida para melhorar sob todos os pontos de vista. Entendemos a 

avaliação, como processo flexível a caminho da educação para autonomia. Segundo La Taille 

(1992, p. 17), a autonomia “[...] significa ser capaz de se situar consciente e competentemente 

na rede dos diversos pontos de vista e conflitos presentes numa sociedade”.  

Com o objetivo de possibilitar a autonomia e a descoberta de si próprio, a ação 

avaliativa mediadora se desenvolve em benefício do educando e dá-se fundamentalmente pela 

proximidade entre quem educa e quem é educado, pela dialogicidade e pela curiosidade do 

professor de conhecer: “[...] as possibilidades dos educandos, de seu contínuo vir a ser, desde 

que lhe sejam oferecidas as oportunidades de viverem muitas e desafiadoras situações de vida, 
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desde que se confie neles diante dos desafios que lhes são oferecidos. Posturas de avaliação? 

Posturas de vida!” (HOFFMANN, 2011, p. 154). 

A avaliação mediadora acontece quando se olha para o aluno, procura-se conhecê-

lo, compreendê-lo e escutá-lo. É importante que ele fale e elabore perguntas, mas que também 

saiba escutar as perguntas do professor. O diálogo surge como prática educativa que colabora 

para o equilíbrio entre a autonomia moral e intelectual, importantes para o sucesso escolar. A 

abordagem avaliativa mediadora facilita, assim, o diálogo com os diferentes sujeitos, ao 

considerar que as crianças e jovens têm diferentes histórias, com várias experiências gerais e 

interações sociais. Essa história individual de relações, sem dúvida, contribui para as 

diferenças individuais (HOFFMANN, 2011). 

 Nos parâmetros dessa abordagem avaliativa mediadora, igualmente 

construtivista, destacam-se algumas necessidades educativas em prol da aprendizagem: i) que 

a escola e a sala de aula sejam sistemas abertos, onde acontece a interação do indivíduo com o 

ambiente, facilitando a construção do conhecimento; ii) que a comunidade escolar ofereça 

oportunidades de aprendizagem através de um ambiente desafiador e prazeroso; iii) que os 

objetivos efetivamente perseguidos visem à formação integral dos estudantes e não apenas a 

aprendizagem do aspecto acadêmico (HOFFMANN, 2011; RAMOZZI-CHIAROTTINO, 

1988).   

Condizente com essa perspectiva avaliativa, não há como fugir da necessidade do 

acompanhamento e do registro. Os professores do Ensino Médio se referem constantemente à 

impossibilidade do seu acompanhamento individualizado devido ao grande número de alunos. 

Se procurarmos, no dicionário Aurélio, acompanhar pode ser definido como “seguir a mesma 

direção (com outro)”, “fazer companhia a”, “ter o mesmo sentimento de outrem”, “favorecer” 

ou “estar junto a”. Significa, portanto, ter empatia e estar junto para observar, apoiar e 

registrar resultados (FERREIRA, 2017). 

Para que aconteça a aprendizagem significativa no ambiente escolar, torna-se 

imprescindível uma ação docente mediadora e reflexiva, diferentemente de uma perspectiva 

classificatória, conforme podemos verificar, no quadro 1. 

 

Quadro 1 – Diferenças entre avaliação classificatória e mediadora 

 

Concepções e 

práticas 

Avaliação classificatória Avaliação mediadora 

 

Aprendizagem 

Significa a modificação de 

comportamento de alguém que 

ensina produz em alguém que 

Significa descobrir a razão das 

coisas, acompanhar, compreender 

progressivamente e organizar as 
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aprende. experiências vividas pelos sujeitos. 

 

Ação docente 

Significa controle permanente 

sobre o aluno para que ele chegue 

a demonstrar comportamentos 

definidos como ideais pelo 

professor. 

Significa ação provocativa do 

professor, desafiando o educando a 

refletir sobre as situações vividas, a 

formular e reformular hipóteses, 

encaminhando-se a um saber 

significativo. 

Dialogar É perguntar e ouvir respostas, 

classificadas como ‘certas’ ou 

‘erradas’. 

É reflexão juntos, professor e aluno, 

aprofundar-se, sobre o objeto de 

conhecimento. 

Acompanhar Significa estar junto para observar 

se aprendeu ou não registrando os 

resultados. 

É favorecer o ‘vir a ser’, intervindo 

e desenvolvendo ações educativas 

que possibilitem o avanço a partir de 

novas descobertas. 
Fonte: Adaptado pelo autor (HOFFMANN, 2011, p. 124). 

 

Sem o acompanhamento individualizado, fica difícil ao professor realizar uma 

avaliação mediadora, no sentido de provocar, desafiar o educando a refletir sobre as situações 

vividas, a formular hipóteses, encaminhando-o a um saber enriquecido. Com isso, a 

aprendizagem, segundo a concepção mediadora, fica prejudicada, na medida em que os 

sujeitos não terão uma compreensão progressiva das noções e ações educativas que 

possibilitem novas descobertas, base para essa modalidade de avaliação (HOFMANN, 2011; 

MOURA, VIANA, 2007). 

Legalmente e na maioria dos projetos pedagógicos das escolas, está explicita a 

importância de equilibrar práticas avaliativas qualitativas com as práticas quantitativas, 

conforme exigências burocráticas do sistema. Todavia, tais sistemas não ditam normas de 

correção das tarefas; o que se pede são menções finais sob a forma de graus numéricos. 

Contudo, resumir os resultados da aprendizagem em medidas se configura em uma prática 

tradicional que vem sendo repetida pelo ensino na sala de aula ao longo da nossa história, sem 

que se reflita sobre o seu significado, interesses ou desdobramentos. Afinal, não se pode 

resumir o quanto a pessoa aprendeu/não aprendeu em números (HOFFMANN, 2011). 

A prática avaliativa, na atualidade, ainda está pautada pela eficácia e por uma 

persistente Pedagogia do Exame, em que importam, para as instituições de ensino e para os 

professores, os resultados de provas e exames, ou seja, “[...] ela centraliza a atenção nos 

exames; não auxilia a aprendizagem dos estudantes” (LUCKESI, 2008, p. 25).  

Ao fortalecer a preparação no Ensino Médio para o ENEM, prevalece uma 

“educação bancária” (FREIRE, 2004), preocupada com um modelo transmissivo de 

conteúdos, em que a abordagem está centrada no professor. No ensino massificado, não há 

ordem estabelecida que suporte que, um dia, todos os jovens acordem fazendo perguntas e 
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querendo saber o porquê das coisas. Em salas numerosas, sobra pouco tempo para o 

atendimento às necessidades pedagógicas específicas dos estudantes. 

 Em consequência, de acordo com o pensamento de Becker (1993, p. 145) “quanto 

mais o educando for objeto dos conhecimentos nele depositados, menos condição terá de 

emergir como sujeito de consciência crítica, condição esta de sua inserção transformadora no 

mundo”. A escolarização se institui como adaptação do homem ao não pensar, baseada na 

desconfiança ao estudante, não confiando nele para deixá-lo seguir suas próprias inspirações. 

Dirigi-o. Diz-lhe o que deve fazer, pensar e aprender, conforme currículo preestabelecido 

(FREIRE, 2004). 

Verificamos que a Pedagogia do Exame persiste nas atuais práticas de ensino e, 

em consequência, colabora para a perda da identidade do Ensino Médio, visto que esse nível 

de ensino tende a se assemelhar aos designs de cursinhos preparatórios para o ENEM. Por 

outro lado, a utilização dos exames preparatórios frequentes como ameaça aos alunos, por si, 

gera estresse e ansiedade, pouco colaborando para uma aprendizagem significativa dos 

conteúdos escolares, mas sim com o disciplinamento social dos estudantes numa perspectiva 

de submissão e seleção (BARBOSA, 2016; CARNEIRO, 2012; VIANA, 2005). 

A avaliação mediadora, portanto, formativa, constitui uma alternativa para o 

modo autoritário de agir na prática educativa em avaliação e um meio de auxiliar a edificação 

de uma Educação que esteja a favor da democratização da sociedade. Essas propostas 

avaliativas, ao lado da avaliação diagnóstica, representam uma alternativa para a construção 

do conhecimento significativo, por permitir entender as falas dos aprendizes, seus 

argumentos, ouvir suas perguntas, fazendo-lhes novas e desafiadoras questões, na busca de 

alternativas para uma ação educativa voltada para a autonomia, formação para cidadania e 

transformação social.  

Ao término desse capítulo, podemos concluir que, desde os tempos mais remotos, 

diferentes instrumentos avaliativos são utilizados para a identificação dos mais inteligentes ou 

mais talentosos, quer seja para fins educativos ou seletivos. Era uma preocupação educativa, 

na Antiguidade, as crianças e jovens serem identificados e seu potencial de liderança ser 

estimulado, mediante tratamento especial. Modelos tradicionais de avaliação diagnóstica, 

como, por exemplo, os testes de QI, consideram a inteligência como algo fixo. A partir 

daquilo que é recebido por ocasião do nascimento, geneticamente, tudo o que você poderia 

fazer com sua inteligência seria aceitá-la. Hoje em dia, sabe-se que os testes de QI apresentam 

uso limitado e avaliam preferencialmente as inteligências lógico-matemática, verbal e 

espacial. Outro agravante é que, à medida que aumenta a aceleração processual, registra-se 
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diminuição no afeto, que é parte da inteligência emocional (BARBOSA, 2016; 

FERNANDES, 2014; JENSEN, 2011; VIANA, 2005).  

Os testes de QI caracterizaram a primeira geração de avaliação. Contudo, o QI não 

é facilmente quantificado. Como a muitas maneiras de ser inteligente, há também muitas 

formas de avaliação diagnóstica. Hoje se sabe que o QI não é fixo, ele muda ao longo de 

nossas vidas, como também varia de acordo com nossas experiências. Contudo, durante as 

gerações das avaliações seguintes, desde a segunda geração da avaliação de Tyler, voltada 

para objetivos, até a atualidade, ainda se usam os testes de medição. Porém, com a evolução 

dos estudos, foram propostos outros modelos e objetivos para avaliação. De forma que, na 

terceira geração, surgiram abordagens diferentes da somativa, como a avaliação qualitativa, 

formativa, processual, responsiva, dentre outras. A quarta geração tem como característica 

principal a negociação de critérios entre avaliador e sujeitos participantes. Diante desses 

cenários avaliativos propostos pelas gerações da Avaliação Educacional, merece discussão 

quais instrumentos de avaliação estão sendo utilizados pelo professor, com que critérios e 

para qual objetivo: se para atender aos investidores, a um único talento acadêmico ou às 

múltiplas inteligências (ALENCAR; FLEITH, 2001; CANEN; SANTOS, 2009; ESCORZA, 

2003GUBA; LINCOLN; 2003; VIANNA, 2000). 

Por outro lado, assistimos o avanço dos métodos de avaliação diagnóstica no 

âmbito escolar, onde o professor hoje é considerado um profissional capaz de identificar os 

talentos de seus alunos, estes são capazes de se autoavaliarem e avaliarem seus colegas. Em 

contraste, evidencia-se um retrocesso na identidade do Ensino Médio, no qual práticas 

avaliativas classificatórias, incentivadas pela Pedagogia do Exame e avaliações padronizadas 

externas excluem as classes populares do direito de desenvolverem seus diversos talentos, 

tendo em vista que o maior tempo nesse nível escolar é voltado para o treinamento de testes 

preparatórios para ENEM, passaporte para a universidade (CARNEIRO, 2012; LUCKESI, 

2008; PEREIRA; SOUZA, 2004). 

A avaliação da aprendizagem não pode ser tratada como um elemento à parte, 

para atender aos interesses dos avaliadores externos. Ela deve ser diagnóstica, formativa e 

mediadora da aprendizagem, colocada a serviço da identificação e atendimento às 

necessidades pedagógicas dos discentes em sala de aula, de forma que esse ambiente escolar 

caminhe na direção de práticas de ensino enriquecedoras dos diversos talentos, especialmente 

da liderança, assunto destacado a seguir. 
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3 AVALIAÇÃO DOS MULTIPLOS TALENTOS E LIDERANÇA 

 

3.1 Representação social do talento: uma perspectiva interacionista 

 

A representação é social porque precisa pelo menos de duas pessoas para existir. 

Logo, nasce no meio sociocultural, histórico, com seus valores, critérios e tradições, por isso é 

considerado válida (FONSECA, 2007; ROUQUETTE, 2005). 

Adotaremos, nesse trabalho, o conceito de representação social introduzido na 

França pelo psicólogo Serge Moscovici (1928-2014) através do seu estudo La Psicanalyse: 

son imagem et son public (1961), revisada em 1976 apud Moscovici (2015), nesses termos: 

 

As representações sociais são entidades quase tangíveis. Elas circulam, se 

entrecruzam e se cristalizam continuamente, através duma palavra, dum gesto, ou 

duma reunião, em nosso mundo cotidiano. Elas impregnam a maioria de nossas 

relações estabelecidas, os objetos que nós produzimos ou consumimos e as 

comunicações que estabelecemos (MOSCOVICI, 2015, p. 10). 

 

Percebe-se, segundo o conceito acima, que a psicologia social de Moscovici 

(1961; 1976) tem como centro os intercâmbios comunicativos e o(s) contexto(s) em que as 

representações sociais são estruturadas e transformadas. Ou seja, a relação dialética entre 

comunicação e representação. Deve-se acrescentar que uma preocupação com o social é 

característica, também, da Psicologia de Vygotsky (1998).  

Enquanto uma forma característica de conhecimento em nossa era, as 

representações sociais, como ponto de partida, devem ser consideradas como um fenômeno, o 

que era antes considerado como um conceito. Na sociedade moderna, a percepção individual é 

reconhecida como poderosa na construção da representação coletiva (MOSCOVICI, 2015).  

A representação social, nessa perspectiva interacionista, é dinâmica tanto no 

processo de elaboração das representações como nas estruturas de conhecimento que são 

estabelecidas. Interessa, conforme essa abordagem, também o senso comum, a influência da 

minoria e a inovação. Assim, as representações são sempre um produto da interação, 

processos de influência social e comunicação. Mas também é verdade que a representação 

possibilita a comunicação na medida em que fornece aos seus interlocutores um código para 

nomear e classificar os vários aspectos de seu mundo individual e social (MOSCOVICI, 

2015). 

Condições diferentes remetem a diferentes critérios, quando se pretende operar no 

universo das representações em Psicologia Social: 
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[...] Se as representações sociais servem para familiarizar o não familiar, então a 

primeira tarefa dum estudo científico das representações é tornar o familiar não 

familiar, a fim de que elas possam ser compreendidas como fenômenos e descritas 

nas circunstâncias específicas. A descrição, é claro, nunca é independente da 

teorização dos fenômenos e, nesse sentido, a teoria das representações sociais 

fornece o referencial interpretativo tanto para tornar as representações visíveis como 

para torná-las inteligíveis como formas de prática social (MOSCOVICI, 2015, p. 

25). 

       As práticas sociais e os pensamentos comuns, do ponto de vista das 

representações sociais, são vistas como formas de conhecimento produzidas e sustentadas por 

grupos comunitários específicos, numa determinada conjuntura histórica. Conceitos que 

operam em grandes profundidades necessitam de mais de cinquenta anos para penetrar as 

camadas mais baixas da comunicação científica (MOSCOVICI, 2015). 

       É por isso que muitos de nós estamos apenas agora começando a perceber, por 

exemplo, as diferentes representações para inteligência, talento e liderança, conforme 

destacados a seguir. 

                  No início do século XX, vigoravam as representações sociais dos testes com 

resultados em QI. Observa-se, conforme análise sobre a primeira geração da avaliação 

educacional, no segundo capítulo, que esses testes foram usados para medir a inteligência 

geral, sob uma perspectiva unidimensional. Segundo Jensen (2011, p. 43), sob essa 

perspectiva única, "a inteligência era vista como uma capacidade muito geral (fator ‘g’) 

basicamente todo natureza (nature) e muito pouco educação (nurture)”. O QI era calculado 

dividindo-se a idade mental (IM) de um sujeito por sua idade cronológica (IC) e 

multiplicando-se por 100 (GARDNER; KORNHABER; WAKE, 1998). 

Através do desempenho do indivíduo nos diferentes itens do teste, conhecia-se sua 

idade mental. Os resultados dos testes de QI eram classificados conforme uma escala: 

 

Se uma criança de 7 anos era capaz de resolver apenas os itens próprios da idade de 

5 anos, dizia-se que a sua idade mental era de 5 anos. Outra criança, cuja idade 

mental era idêntica à sua idade cronológica, era considerada de inteligência normal. 

Uma criança que não apenas respondia aos itens próprios de sua idade, mas também 

a itens de uma idade posterior, era considerada de inteligência superior, uma vez que 

a sua idade mental era superior à idade cronológica. (ALENCAR; FLEITH, 2001, p. 

22). 

 

Durante todo o século XX e até recentemente, assistimos a um acirrado debate 

entre os estudiosos quanto às suas bases, onde, de um lado, encontravam-se os que defendiam 

as bases naturais do comportamento, as raízes biológicas dos processos de desenvolvimento e 

do outro, aqueles que pendiam para a extremidade ambiental ou base adquirida (DWECK, 

2017; JENSEN, 2011; PASSOS, 2013). 
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Entretanto, temos observado uma mudança progressiva no conceito de 

inteligência, levando psicólogos e educadores a se conscientizarem da sua natureza 

multidimensional. Na proporção em que essas mudanças têm ocorrido, houve uma tendência 

crescente a considerar elementos como criatividade, liderança ou aptidões artísticas.  

Na perspectiva interacionista, o talento é aprendido e evolui com maior 

intensidade na dinâmica e nas vivências contínuas em ambientes favoráveis e estimuladores. 

O desenvolvimento do talento, portanto, envolve fatores genéticos e as interações com o 

ambiente. Assim, quanto maior o engajamento nas tarefas, a motivação e capacidade de 

inovação através do uso da criatividade, maior a probabilidade de aflorar o talento em 

determinada área (GUENTHER, 2009; SHENK, 2010; VIANA, 2005). 

O talento consiste em “[...] uma habilidade específica que o indivíduo possui e 

que pode ser altamente desenvolvida com empenho e dedicação” (SABATELLA, 2005, p. 

62). Nesse trabalho, utilizaremos o termo para se referir tanto a habilidades acadêmicas e 

intelectuais, como também à capacidade de liderança e artística, dentre outras, em 

conformidade com uma visão multidimensional (GARDNER, 1995). 

Guenther (2009; p. 222) corrobora esse conceito ao afirmar que, no indivíduo com 

talento “[...] estão sempre presentes predisposição genética e ambiente, às vezes combinados 

com traços de personalidade como motivação, persistência e compromisso”. Considerando-se 

a contribuição da motivação, da criatividade e do contexto no qual o indivíduo está inserido, 

existem dois aspectos importantes que merecem ser destacados na concepção de talento: sua 

dinamicidade contínua, como um processo ao longo da vida, podendo variar, de contexto para 

contexto, o nível que o talentoso alcança, desenvolve e usa todo o seu potencial, de acordo 

com os estímulos internos e ambientais; sua construção, que acontece na interação, pode ser 

bloqueada ou desenvolvida a partir de textura de traços de personalidade de um indivíduo e 

outros atributos (ALENCAR; FLHEITH, 2001; GUENTHER, 2009; RENZULLI;; REIS, 

1997). 

Mesmo que a pessoa apresente predisposição genética, necessita de ambientes 

favoráveis para que seu potencial se manifeste. Dentre os fatores importantes, podemos 

mencionar a contribuição da família, que exerce uma influência muito grande nesse 

desempenho, como também as escolas, que constituem fatores ambientais capazes de motivar 

ou inibir potencialidades (GUENTHER, 2000, 2009). 

Assim, a visão de talento como um fenômeno inato e cristalizado passa a ser 

substituída por uma visão fluída, dinâmica e flexível, tornando-se relevante o processo de 

intercâmbio com o ambiente no desenvolvimento do potencial. Nessa óptica, dificilmente 
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poderemos classificar, demarcar e separar aqueles que são talentosos daqueles que não são, 

porque é possível que um indivíduo não considerado talentoso em determinado momento e 

passe a sê-lo em outro, caso seus interesses sejam estimulados pelo meio (ALENCAR; 

FLEITH, 2001; GUENTHER, 2009). 

O talento surge e se estrutura, portanto, no contexto social e cultural através de um 

conjunto de crenças familiares, escolares e pelos acontecimentos da vida do sujeito ao longo 

do seu processo de desenvolvimento. Segundo Alencar e Fleith (2003), o talento surge na 

infância e se desenvolve na juventude através da tutoria, orientações e do apoio dos 

professores e pais, como também através dos diversos acontecimentos, contato com as 

pessoas e experiências em organizações sociais e culturais que o indivíduo participa ao longo 

de sua vida. Ademais, o talento de liderança pode aflorar decorrente de processo ao longo da 

vida, ou da autorrealização do indivíduo diante de uma tarefa ou desafio, em que poderá 

alcançar um nível elevado de talento criativo e produtivo. 

Numa perspectiva interacionista, a manifestação do talento de liderança ocorre 

somente quando existe uma interação entre motivos internos e externos para a realização da 

tarefa, uma união entre habilidades cognitivas e afetivas, como traços de personalidade, 

motivações e atitudes. Esses fatores relacionam-se intimamente e podem contribuir para a 

expansão e desenvolvimento dos talentos, quando em equilíbrio, ou bloqueio dos talentos e 

capacidades humanas, quando em excesso. Dessa forma, o que ocorre na área cognitiva afeta 

diretamente a construção dos traços de personalidade, motivações e vice-versa. Essas 

características podem ser identificadas, bem influenciadas e desenvolvidas por condições do 

ambiente no qual o indivíduo está inserido (ALENCAR; FLEITH, 2003).  

O certo é que a identificação de uma pessoa talentosa deve atender a critérios. 

Esses critérios foram determinados por estudiosos que se dedicaram a essa área, de modo que 

não existe uma teoria única completamente correta, se considerarmos que a avaliação 

diagnóstica que define se uma pessoa é ou não talentosa depende da concepção de talento que 

norteia seu estudo. E essa visão muda conforme o contexto social, ambiental, cultural, 

econômico e político (ALENCAR; FLHEITH, 2001).  

Destacaremos, no próximo tópico, algumas teorias que contribuem para a 

perspectiva interacionista e multidimensional do talento. 
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3.1.1 O talento como a internalização de processos sociais 

 

A discussão de Lev Vygotsky (1896-1934) sobre o fato de que as experiências no 

contexto social impulsionam as aprendizagens e o desenvolvimento implica o início de 

aprendizagens muito antes das crianças frequentarem a escola. Qualquer situação de 

aprendizagem com a qual a criança se defronta na escola tem sempre uma história prévia. 

Conforme Vygotsky (1998, p. 110), “já no período das primeiras perguntas, quando a criança 

assimila os nomes de objetos de seu ambiente, ela está aprendendo”. Ou seja, elas tiveram 

experiências com a linguagem, quantidades, tiveram de lidar com as operações básicas e 

determinação de tamanho, antes da Educação Formal, voltada para a assimilação de conceitos 

científicos. 

Em um aspecto, a teoria do desenvolvimento da inteligência de Vygotsky difere 

da teoria de Piaget. Lev Vygotsky sustenta que a inteligência se move de fora para dentro - da 

aprendizagem para o desenvolvimento, ou seja, dá relevância aos aspectos relacionais e 

sociais. Ele argumenta que, de fato, aprendizagem e desenvolvimento estão inter-relacionados 

desde o primeiro dia de vida da criança. Piaget, contrariamente, defende que a inteligência se 

move de dentro para fora, ou seja, com base em fatores biológicos – do desenvolvimento para 

a aprendizagem (STERNBERG, 1988). 

Assim, de acordo com Sternberg (1988), enquanto Piaget enfatiza o papel da 

maturação interna, Vygotsky (1998) ressalta as interações externas com os colegas e com os 

pais. A criança se torna capaz de fazer mais tarde sozinha, o que inicialmente só conseguia 

realizar apenas com a orientação de um mentor adulto, como, por exemplo, um pai ou 

professor. 

Esse conceito fundamental na teoria de Vygotsky (1998, p. 112) é o de Zona de 

Desenvolvimento Proximal (ZDP), ou a distância entre o desenvolvimento potencial e o real: 

 

[...] é a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se costumava determinar 

através de solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento 

potencial, determinado através de solução de problemas sob a orientação de um 

adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes. 

 

 Quando se determina a idade mental de um estudante usando testes, está se 

tratando do nível de desenvolvimento real, ou seja, os resultados completos de certos ciclos de 

desenvolvimento.  

Por outro lado, no nível de desenvolvimento potencial, o estudante consegue 

resolver o problema depois de fornecidas pistas ou exemplificado como o problema pode ser 
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solucionado; ou se o professor inicia a solução e a criança a completa, ou, ainda, se ela 

resolve o problema em colaboração com outros colegas. Em resumo, antes de Vygotsky, se o 

estudante não conseguisse resolver o problema sozinho, a solução não era vista como um 

indicativo de seu desenvolvimento mental. Infelizmente, o desempenho real ainda é reforçado 

nas avaliações escolares, com os indicativos de “certo” e “errado”, “aprovado”, “reprovado”, 

desconsiderando o processo, o que o aprendiz se mostrou capaz de fazer, fez, o que falta 

aprender e, principalmente, como facilitar a sua aprendizagem (VYGOTSKY, 1998). 

De acordo com Vygotsky, a ZDP pode ser melhor compreendida examinando a 

resposta de uma criança à instrução recebida. Por exemplo, observando a criança aprender sob 

a orientação de um mentor adulto, pode-se inferir a extensão para a qual o seu nível de 

desenvolvimento potencial se afasta do seu nível de desenvolvimento real. Por exemplo, 

quem não aprende e avança com o ensino teórico tradicional, pode realmente ter um grande 

potencial bloqueado. Nesses casos, é necessário experimentar outros canais de aprendizagem, 

como a prática e realização através de processos sociais. 

 

3.1.2 Modelo dos Anéis: três indicadores do talento 

 

O psicólogo Educacional Joseph S. Renzulli, nascido em 1936, professor de 

Psicologia Educacional da Universidade de Connecticut, EUA, onde também atua como 

diretor do Centro Nacional de Pesquisa sobre Dotados e Talentosos, tornou-se conhecido por 

suas contribuições para a compreensão ampla, identificação e práticas para o desenvolvimento 

do talento e altas habilidades/superdotação. Ele desenvolveu uma concepção ampla e 

multidimensional desses conceitos através da sua teoria conhecida como o Modelo dos Três 

Anéis. Desenvolveu também um modelo de identificação, intitulado Modelo das Portas 

Giratórias e ainda um Modelo de Enriquecimento Escolar para toda a escola.  

Segundo Renzulli e Reis (1997), para que um ser humano atinja um nível de 

desempenho próprio das pessoas identificadas como talentosas, além das capacidades inatas, 

necessitarão de um ambiente adequado, desafiador e estimulante, como também de um amplo 

processo de aprendizagem, treinamento e prática. No que diz respeito ao talento, os autores 

consideram que a pessoa necessitará apresentar pelo menos dois dos três conjuntos de traços 

seguintes: habilidade acima da média, criatividade e motivação intrínseca ou envolvimento 

com a tarefa, conforme podemos ver na figura 1: 
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Figura 1 – Teoria dos Três Anéis de Renzulli 

Habilidade Acima

da Média

Engajamento na Tarefa

Renzulli & Reis, 1977

Criatividade

 
Fonte: Renzulli; Reis (1977)  

 

Nesse sentido, conforme o Modelo dos Três Anéis proposto por Renzulli (1978, 

1986), as pessoas com altas habilidades/superdotação ou talentosas desenvolveram, em algum 

grau ou frequência, as seguintes características: uma habilidade acima da média da turma seja 

artística, cognitiva, motora, dentre outras; condição de desenvolver um pensamento criativo, 

reinterpretar ou inovar; motivação, de modo que a pessoa se engaje na tarefa, dedique-se, 

tenha um envolvimento emocional, ou seja, mostre motivação intrínseca, desejo, perseverança 

e persistência no que está fazendo. Segundo Renzulli (1986), é necessária a intersecção das 

três características para reconhecer altas habilidades/superdotação; para o talento, apenas 

duas. 

Ou seja, alunos identificados, por exemplo, como motivados e criativos, poderão 

apresentar uma maior probabilidade de manifestar talento na sua área de interesse. Eles 

podem ser motivados e não necessariamente criativos, ou serem criativos, mas desmotivados, 

ou ainda, serem motivados, terem uma habilidade acima da média, mas sem criatividade. 

Embora esses indicadores do talento nem sempre se manifestem ao mesmo tempo, nenhum 

deles é mais importante do que o outro e podem ser usados separadamente para a avaliação e 

indicação de uma criança ou jovem para programas ou grupos de atividades de 

enriquecimento dos talentos (RENZULLI; REIS, 1997; RENZULLI; REIS; SMITH, 1981). 

Cumpre mencionar que nem todos os estudantes talentosos conseguem facilmente 

serem reconhecidos na avaliação diagnóstica, mas poderão desenvolver seus talentos durante 

o processo de ensino-aprendizagem com grupos específicos de talentos ou nas atividades 

curriculares cotidianas dentro da sala de aula. Segundo Renzulli (1999), características não 

identificadas no momento da avaliação, podem aflorar posteriormente através de incentivos 

ambientais, motivações intrínsecas e programas de desenvolvimento. Convém assinalar que o 

envolvimento com a tarefa e a criatividade são emocionais, contextuais e temporais. 
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Como os indivíduos passam boa parte de sua vida na escola, esta exerce uma 

grande influência - positiva ou negativa - na construção dos seus traços comportamentais. 

Portanto, os talentos tanto podem desenvolver-se com incentivos, como também podem ser 

atrofiados em ambientes onde não são estimulados ou não recebem práticas ativas e 

motivadoras, como acontece na maioria das organizações de ensino do tipo escolar 

tradicional. Geralmente, no ambiente escolar, priorizam-se as habilidades cognitivas, o bom 

desempenho acadêmico e o talento intelectual. Contudo, segundo a Teoria dos Três Anéis, a 

motivação e a criatividade têm a mesma relevância que uma habilidade acima da média 

(RENZULLI, 1998, 1999).  

Nesse sentido, Renzulli (2005) enfatiza que as manifestações dos talentos, além 

dos fatores genéticos, são influenciadas por fatores ambientais, como nível socioeconômico, 

nível educacional, personalidade dos pais, estimulação dos interesses, fatores de sorte e 

também por fatores de personalidade como a autoestima, autoeficácia, coragem, força do ego, 

energia e disposição.  Os conjuntos desses três fatores favorecem ou impedem o aparecimento 

do talento. Mesmo que o indivíduo receba influências ambientais e comportamentais 

negativas ou limitantes, ainda assim a personalidade pode ser modificada e influenciada 

positivamente por experiências educacionais enriquecedoras bem planejadas (RENZULLI, 

1985; RENZULLI; REIS, 1997, 1982). 

 Renzulli (1978, 2004) destaca que os comportamentos que seguem o caminho do 

talento podem ser estimulados e desenvolvidos em certas pessoas e em alguns momentos de 

sua vida, o que implica uma visão situacional e dinâmica do talento. Isso significa que, em 

certa situação, tarefa ou avaliação proposta na escola, um estudante pode apresentar um 

comportamento considerado talentoso ou uma habilidade acima da média do grupo como, por 

exemplo, no aspecto acadêmico, mas não quanto observado em outras áreas e vice-versa. 

Quanto ao processo avaliativo, o autor enfatiza que o talento pode ser identificado por meio 

de comportamentos observáveis apresentados pelo indivíduo em uma dada situação, quando o 

potencial se converte em habilidade ou em saber fazer uma tarefa em uma área específica. 

No design do Modelo dos Três Anéis (RENZULLI, 1978, 1986), o talento 

aparece, portanto, como um continuum de habilidades, um conjunto de características 

existentes em todos os seres humanos, diferindo apenas em níveis, intensidades e graus de 

complexidade em cada pessoa. Resulta diretamente do grau em uma habilidade específica que 

pode ser aprendida, interiorizada e expressa; do nível de motivação revelado pelo sujeito 

quando executa uma tarefa singular e do grau de originalidade que suas ideias são aplicadas, 

conforme descreveremos a seguir 
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3.1.3 Habilidade acima da média 

 

O primeiro anel, identificado como habilidade acima da média, refere-se a traços 

que caracterizam as pessoas talentosas ou com altas habilidades/superdotação quando 

comparadas aos demais membros de uma população em alguma área de desempenho. Tanto 

se refere a uma capacidade já desenvolvida ou potencial em uma área geral ou específica 

(RENZULLI; REIS, 1997, 1982):  

A identificação das habilidades gerais abrange as situações tradicionais de 

aprendizagem, como: raciocínio lógico-matemático e verbal, fluência verbal, relações 

espaciais, capacidade de memória, dentre outras, normalmente identificadas pelos tradicionais 

testes de QI. Tuttle e Becker (1983) enumeram outras características do talentoso nessa área, 

como a curiosidade intelectual, poder excepcional de observação, habilidades para abstrair, 

atitude de questionamento e habilidades de pensamento associativo, dentre outros. 

As habilidades específicas, por sua vez, surgem naquelas pessoas que apresentam 

aptidão acima da média em uma área específica, como por exemplo, facilidade no raciocínio 

lógico-matemático ou para a realização de ações específicas como na dança, artes cênicas, 

relacionamento interpessoal, capacidade de liderança, dentre outras áreas. Diferentemente das 

habilidades gerais, o talento específico para liderar ou para as artes, por exemplo, requerem 

uma avaliação sociométrica, diferenciada dos testes de QI (RENZULLI, 1978, 1998). 

Uma avaliação educacional diagnóstica para identificar o talento poderá coletar 

dados no ambiente da sala de aula, através da observação do comportamento dos estudantes 

pelo professor, visto que o docente conhece, por experiência, uma habilidade acima da média 

esperada para determinada faixa etária. 

 

3.1.4 Envolvimento com a tarefa ou motivação intrínseca 

 

O segundo anel, denominado como envolvimento com a tarefa, é compreendido 

como um tipo de motivação intrínseca. Pesquisas recentes têm comprovado que a motivação 

intrínseca, ou seja, a fascinação pessoal e engajamento em atividades pelo seu valor próprio é 

uma característica primordial para a manifestação do talento específico em qualquer domínio. 

É assim condição para um trabalho distinto e original (ALENCAR; FLEITH, 2003; PASSOS 

et al., 2014; RENZULLI, 2005). 

Nas últimas décadas, em relação aos talentos, observou-se como condição para a 

sua emergência uma maior ênfase a aspectos não cognitivos do indivíduo, como por exemplo, 
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suas atitudes, seus valores, seus interesses e motivações. Aliado aos traços de personalidade, 

os fatores motivacionais têm sido considerados um componente primordial da produção 

criativa. Eles dizem respeito a um impulso para a realização, desejo de descoberta e de dar 

ordem ao caos, sendo a mola mestra que leva o indivíduo a se dedicar e a se envolver 

profundamente no trabalho com prazer e satisfação (ALENCAR; FLEITH, 2003). 

O segundo anel, envolvimento com a tarefa, refere-se à motivação refinada, 

energia focalizada exercida na tarefa em questão, resolução de um problema particular ou 

ação específica aplicada à área de interesse. Define-se, ainda, como o esforço aplicado do 

indivíduo em determinado projeto ou situação-problema da qual ele participa ativamente de 

forma comprometida e, consequentemente, alcança níveis elevados de desempenho. Esses 

termos são normalmente utilizados para descrever o envolvimento com a tarefa: motivação, 

persistência, perseverança, trabalho árduo, prática, dedicação, autoconfiança e crença positiva 

na própria habilidade diante dos desafios, resolução de problemas diante de determinadas 

atividades do seu interesse (PASSOS; VALLE-RIBEIRO; BARBOSA, 2014). 

A interação entre a motivação intrínseca e extrínseca é essencial no processo de 

desenvolvimento do talento. A motivação intrínseca é interna, parte de dentro do indivíduo 

para fora. É aquela que pode levar o sujeito a buscar mais informações, aprofundar-se sobre a 

uma área específica do seu interesse, arriscar, romper com estilos de produção de ideias 

usuais e contribuir para o desenvolvimento de novas estratégias. A motivação interna se 

relaciona ao valor inerente em si mesmo para o alcance da solução de problemas. Quando 

bem engajado, problemas são compreendidos, pela pessoa, como desafios, que busca soluções 

próprias espontaneamente, saídas, sendo impulsionada a lançar-se com total entrega a elas, 

invadida por imenso prazer quando a solução é alcançada (ALENCAR; FLEITH, 2003).  

São características da motivação intrínseca as habilidades de autorregulação e o 

senso de autoeficácia. Ou seja, o talento se desenvolve através dos valores e crenças 

individuais e de motivações internas. Evolui das predisposições internas do indivíduo, daquilo 

que por ele é valorizado. Um jovem talentoso pode inventar uma nova peça teatral; pintar um 

quadro ou elaborar um conceito científico pelo simples prazer intrínseco envolvido na tarefa. 

No tipo de motivação intrínseca, o ato inventivo e criador é um fim em si mesmo e não um 

meio. O líder, sob essa perspectiva, serve voluntariamente diante de uma tarefa em que esteja 

intrinsecamente motivado, pelo simples prazer de liderar um grupo (ALENCAR; FLEITH, 

2003; AMABILE, 1997).  

A liderança, como uma dança, flui, faz e se refaz, constrói-se em prol e na 

interação com o outro. Entretanto, é importante destacar que o talento não é resultado 
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exclusivo de motivações intrapessoais, mas emerge da interação do indivíduo com o 

ambiente, o contexto sociocultural, que poderá contribuir em maior ou menor grau para a 

identificação, inclusão, valorização e liberdade de expressão dos diversos talentos 

(ALENCAR; FLEITH, 2003). 

A motivação extrínseca se caracteriza como aquela que impulsiona o indivíduo a 

se envolver em uma tarefa com o objetivo de alcançar alguma meta externa, como, por 

exemplo, a recompensa salarial e o reconhecimento dos gestores. A pessoa pode ser 

estimulada a estudar, criar e engajar-se na tarefa por necessidade de bens materiais, como por 

exemplo, a promoção no trabalho e aumento salarial. Ou, ainda, pode dedicar-se também por 

necessidade de status ou afiliação. Em todos esses casos, a necessidade individual é 

meramente extrínseca (ALENCAR; FLEITH, 2003; AMABILE, 1997). 

A motivação restrita a fatores externos, quando buscada em excesso, pode trazer 

algumas consequências limitadoras da personalidade, como: bloquear o processo de 

manifestação da criatividade e do talento; gerar um estilo de liderança passiva, por esperar 

estímulos evocados por pessoas, eventos ou elementos do ambiente; limitar a habilidade de 

uma pessoa se ultrapassar, extrapolar os seus limites e desenvolver-se (ALENCAR; FLEITH, 

2003; BERGAMINI, 1994; 2008).  

A motivação, quer seja interna ou estimulada pelo ambiente externo, constitui 

uma condição essencial para a manifestação do talento de liderança em qualquer área geral, 

como a intelectual, ou específica, como a científica, social e artística. Porém, infelizmente, 

apenas um número relativamente pequeno de jovens sabe combinar esses motivadores 

intrínsecos e extrínsecos, esforçando-se para alcançar um elevado nível de especialização ou 

realização criativa. Por isso que ambientes educacionais e práticas de ensino enriquecedoras 

são importantes para o desenvolvimento dos talentos (FELDHUSEN, 1986, 1988).  

Diante do exposto, a motivação é um elemento que não pode ser desconsiderado 

na avaliação educacional diagnóstica da liderança juvenil em sala de aula. Logo, é necessário 

o envolvimento de incentivos intrínsecos e extrínsecos, para que a motivação do aluno não 

desapareça e ele veja sentido naquilo que está fazendo no ambiente escolar (ALENCAR; 

FLEITH, 2003; FELDHUSEN, 1986, 1988; PASSOS, 2013). 

Vejamos alguns traços de personalidade comuns nos estudantes motivados: fazem 

muitas perguntas; demonstram curiosidade; costumam consultar os adultos sobre 

determinados assuntos; apreciam debates e discussões sobre determinados temas; dedicam 

espontaneamente a maior parte do seu tempo livre no aprofundamento, pesquisa de atividades 

extracurriculares ou realizando atividades relacionadas ao tópico do seu interesse. Buscam, 
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muitas vezes, além de explorar, criar (ALENCAR, FLEITH, 2001; DAVIS, 1997; 

RENZULLI, REIS, 1997; VIRGOLIM, 2014). 

Com o objetivo de avaliar o envolvimento com a tarefa dos estudantes, Renzulli 

(1986) propõe a observação dos seguintes indicadores: comportamentos, nível de interesse, 

motivação e empenho pessoal durante a realização das tarefas que o indivíduo se propõe 

fazer.  

Renzulli e Reis (1997), no processo de observação dos mais motivados, sugerem a 

indicação daqueles alunos que se destacam dos demais pelo interesse incomum por alguma 

matéria, disciplina ou tópico estudado. Para facilitar a identificação do comportamento diante 

das tarefas propostas, os autores propõem que os professores utilizem um roteiro de 

observação. De posse do referido instrumento, o professor anota o comportamento dos seus 

alunos diante de um conteúdo ou assunto abordado, sua criatividade, motivação ou 

envolvimento incomum frente a uma atividade proposta. Esse instrumento facilita uma visão 

geral do estudante, os assuntos de seu maior interesse e suas áreas fortes, nível de 

desempenho em determinada área, formas de aprender, interesses gerais e específicos, no 

contexto escolar e fora dele. 

Apesar dos estudos comprovarem que a motivação é um indicador para a 

identificação do talento, no que se refere à avaliação focada exclusivamente na dimensão 

“envolvimento com a tarefa”, verifica-se que são insuficientes os estudos que investigam esse 

aspecto. Apesar da escassez, podemos citar o estudo de Passos e Barbosa (2011), que 

avaliaram características de altas habilidades/superdotação junto a um par de gêmeos 

idênticos no Ensino Fundamental através da Escala de Avaliação da Motivação para 

Aprender, fundamentada teoricamente no Modelo dos Três Anéis e nas Portas Giratórias, 

ambos idealizados por Renzulli (1990) e Renzulli et al. (1981). Apesar de válido, as autoras 

concluíram que o instrumento utilizado se mostrou limitado, devido a avaliar a motivação 

apenas voltada para as tarefas escolares. 

 

3.1.5 A criatividade 

 

A criatividade representa o terceiro conjunto de traços que caracterizam o Modelo 

dos Três Anéis, que envolve a originalidade, novidade e a utilidade ou aplicação. Pode ser 

compreendida como a invenção de um produto inédito ou o aperfeiçoamento de outro já 

existente. O produto criativo deve ser útil para algum propósito ou para resolver um problema 

(WECHSLER, 2008; RENZULLI, 1978, 1998). 
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Segundo Alencar e Fleith (2003), o processo de criação envolve elementos como: 

atenção, na forma de abertura e receptividade tanto em relação ao ambiente externo quanto ao 

seu mundo interno, ou seja, dos pensamentos e ideias; motivação, nos moldes de uma 

predisposição para desafiar o status quo, produzir produtos originais; habilidade, como um 

elevado nível de habilidade cognitiva e capacidade de expressar ideias novas, incomuns e 

complexas. 

Por apresentarem traços de personalidade muitas vezes indesejáveis na cultura 

escolar, como a curiosidade, imaginação, inventividade, inclinação para brincadeiras ou ideias 

bem-humoradas, os estudantes criativos normalmente não são percebidos ou incentivados a 

desenvolverem seus talentos no ambiente escolar. Ao contrário, quando unem sua criatividade 

à capacidade de liderança da turma, muitas vezes, são considerados o “palhaço da turma”, o 

bagunceiro, desrespeitoso para com os professores e autoridades da escola, como também 

para com as regras e tradição escolar. Por esses motivos, o aluno criativo corre o risco de 

fracassar, devido à relutância do ambiente escolar em aceitar o seu pensamento divergente e 

inconformado, gerando tensões e conflitos entre colegas, professores, gestores e pais 

(BUTLER-POR, 1993; CLARK, 1992; VIRGOLIM, 2014). 

A avaliação da dimensão criativa é parte indispensável no processo de 

identificação do talento. A criatividade pode ser identificada no talentoso a partir da fluência, 

originalidade, flexibilidade de pensamento, abertura a novas experiências e originalidade. 

Renzulli e Smith (1981) propõem que a criatividade seja avaliada através da análise de 

produtos criativos. Renzulli (1986) propõe, nesse sentido, à observação dos comportamentos 

visíveis e de traços criativos no fazer ou no pensar, produtos, expressos na fala, gestos, 

expressão corporal, esportes, liderança, ciências, pintura, dança, dramaturgia, matemática, 

musica, linguagem, dentre outros. 

Uma das possibilidades para a avaliação da criatividade são testes de criatividade, 

cujos dados coletados devem ser utilizados pelos avaliadores a fim de complementar um perfil 

multidimensional do aluno, correlacionar os resultados com outros testes e, principalmente, 

facilitar os planos de ensino conforme as suas necessidades individuais. Identificar a 

criatividade através dos testes é muito relevante, tendo em vista que os estudos evidenciam 

que a criatividade e a inteligência, embora sejam construtos diferentes, correlacionam-se 

quando comparados os resultados obtidos nos tradicionais testes de inteligência. Mediante 

essa realidade, os educadores devem encorajar seus estudantes a expressar, ao mesmo tempo, 

tanto as habilidades intelectuais como as criativas, ou seja, estimular, na sala de aula, também 

o uso do pensamento divergente, imaginativo e original. Além dos testes de criatividade, 
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recomenda-se o uso da observação do comportamento dos jovens quando envolvidos em 

atividades de criação e a coleta de amostras dos seus produtos mais criativos (TREFFINGER; 

RENZULLI, 1986; VIRGOLIM, 2005, 2009, 2014). 

No Brasil, dentre os instrumentos mais utilizados para medir a criatividade, 

destaca-se o Teste Torrance de Pensamento Criativo (TORRANCE, 1966; 1990). Passos e 

Barbosa (2011), por exemplo, utilizaram esse instrumento para identificar as características de 

um par de gêmeos idênticos talentosos no Ensino Fundamental. Para tanto, aplicaram dois 

subtestes (verbal e o figurativo), utilizando percentil 92. Ao término do estudo, concluíram 

que ambos possuíam elevada criatividade, principalmente verbal. Antunes (2008), utilizando 

percentil 85, aplicou, em seu estudo, os mesmos subtestes acima citados com alunos do 6º ano 

com o objetivo de selecionar 15% dos discentes mais criativos para um programa 

experimental de enriquecimento. Já Monzano, Ananz e Miguel (2010), utilizando o Teste 

Torrance, de uma população de 530 estudantes, identificaram 12% de estudantes criativos. 

Alguns autores (ALENCAR, 2007; DAVIS, 1997; RENZULLI, 1986), para 

facilitar a indicação do aluno criativo, sugerem a observação do professor a partir de uma lista 

de traços de personalidade, como: abertura a novas ideias; alta motivação; disponibilidade 

para se arriscar; independência; autoconfiança, dentre outros. Já Virgolim, Fleith e Neves-

Pereira (1999) propõem que os discentes completem algumas frases, como, por exemplo, 

pensem no maior número de possibilidades possíveis para: o que aconteceria se não houvesse 

mais leis? O que aconteceria se você diminuísse de tamanho e ficasse com um centímetro de 

altura?  

Conforme a soma da genética com as experiências culturais, contextos 

organizações, experiências, interações, influências, incentivos, dentre outros fatores, 

manifestam-se os diferentes tipos de talentos, descritos no próximo capítulo. 

 

3.2  Teoria dos talentos múltiplos: tipos e características 

 

Destacaremos, neste tópico, uma perspectiva desenvolvimental e 

multidimensional dos diveros tipos de talentos e suas respectivas características no Modelo 

dos Três Anéis de Renzulli (1986b, 2005) que divide os talentos em dois grandes grupos: 

acadêmico e criativo-produtivo; das inteligências múltiplas de Gardner (1995); os tipos de 

talentos enumerados pela Secretatia da Educação Especial (SEESP/MEC, 2006) e do Centro 

de Desenvolvimento do Talento (CEDET) segundo Guenther (2006). 
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Como descrito no Modelo dos Três Anéis, para que um estudante seja identificado 

como talentoso, necessitará de dois desses indicadores: motivação intrínseca, criatividade e/ou 

habilidade acima da média.  

A Teoria das Inteligências Múltiplas (IM), desenvolvida por Howard Gardner 

(2000), refere-se à manifestação dos comportamentos inteligentes e, consequentemente, da 

existência dos diversos tipos de talentos. Gardner (1995, p. 14) define inteligência como “a 

capacidade de resolver problemas ou de elaborar produtos que sejam valorizados em um ou 

mais ambientes culturais ou comunitários”.  Na sua visão multidimensional, estabeleceu, 

incialmente, sete tipos principais de inteligências: i) linguística; ii) lógico-matemática; iii) 

espacial; iv) corporal-cenestésica; v) musical; vi) interpessoal e vii) intrapessoal e vii) 

intrapessoal16. 

A Secretaria de Educação Especial (SEESP/MEC, 2006), por sua vez, enumera 

seis tipos de altas habilidades/superdotação: intelectual geral, acadêmico, criativo ou 

produtivo, tipo social ou liderança, talento especial para as artes e tipo psicomotora. Observa-

se que, nessa lista dos tipos enumerados, apenas as habilidades para as artes é designada como 

talento, concepção também presente no senso comum. No entanto, compreendemos que os 

talentos também se manifestam na liderança, na vertente acadêmica, da criação e inovação, 

dentre outras áreas. Dos talentos às altas habilidades, nota-se uma variação de intensidade, 

conforme os contextos (GARDNER, 1995; 2000; 20001; VIANA, 2005). 

Esses tipos tomaram por base estudos nacionais, como também aqueles 

considerados nas classificações internacionais, nos quais os alunos poderão destacar-se em 

meio a uma população, conforme apresentado na figura 2, abaixo: 

 

Figura 2 – Tipos de altas habilidades/talentos 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Secretaria de Educação Especial – SEESP/MEC (2006) 

                                                           
16 Foram acrescentadas recentemente mais duas inteligências: i) naturalista: revela grande capacidade no 

reconhecimento e classificação de numerosas espécies da flora e da fauna no seu meio ambiente; ii) 

existencialista: relaciona-se a aspectos morais e sistemas culturais de valores, facilidade na compreensão de 

experiências cósmicas e relacionamento com o mundo mais amplo e com seres transcendentes (GARDNER, 

2001). 
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Conscientes da multiplicidade de talentos que podem ser manifestados em sala de 

aula, os professores podem atuar junto aos educandos, conforme suas necessidades 

desenvolvimentais, evidenciadas na sua maior facilidade para linguagem, socialização, 

liderança, capacidade de conceituação expressiva ou desempenho acadêmico. Cumpre 

mencionar a possibilidade de surgirem outros tipos decorrentes das combinações com outros 

talentos (SEESP/MEC, 2006). 

Os seis tipos de altas habilidades/superdotação enumeradas pela Secretaria de 

Educação Especial do MEC (SEESP/MEC, 2006; pp. 12-13) e suas respectivas 

características, serão descritos e correlacionados com outras classificações teóricas clássicas, 

a seguir. 

 

3.2.1 Tipo intelectual geral 

 

As pessoas identificadas com o talento intelectual normalmente apresentam 

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, dentre outras características (SEESP/MEC, 

2006). 

Segundo Guenther (2006), no modelo de identificação proposto pelos educadores 

do Centro de Desenvolvimento do Talento (CEDET), esse domínio volta-se para a captação, 

em ambiente da sala de aula, do talento ou capacidade geral em duas vias de expressão: 

vivacidade mental e pensamento linear, cuja expressividade é verbal e pensamento não linear, 

cuja expressividade é lógico-matemática. Conforme esse modelo, demostram talento 

intelectual geral os alunos identificados pelos professores em pelo menos quatro dos seguintes 

traços:  

 

Melhores nas atividades extracurriculares e extraclasse; mais curiosos, interessados 

e perguntadores; de melhor memória, aprendem e fixam com facilidade; mais 

persistentes, compromissados, chegam ao fim do que fazem; mais independentes, 

iniciam o trabalho e fazem sozinhos; entediados e desinteressados, sem serem 

atrasados; mais originais e criativos; mais ativos, perspicazes, observadores; mais 

capazes de pensar e tirar conclusões; mais levados, engraçados e arteiros; que o 

professor considera os mais inteligentes; que produzem respostas inesperadas e 

pertinentes (GUENTHER, 2006, p. 113). 

 

Dentro desse domínio da Inteligência geral ou talento intelectual, também poderão 

ser destacados os alunos com talento verbal e lógico-matemático. 
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3.2.2 Tipo verbal ou linguístico 

 

 Os estudantes identificados nos respectivos testes com o talento verbal 

apresentam as seguintes características: são os melhores da turma nas áreas de linguagem, 

comunicação e expressão; mais verbais e falantes; mais participantes e presentes em situações 

dentro e fora da sala de aula; mais capazes de pensar e tirar conclusões; que o professor 

considera mais inteligente. 

Na classificação de Gardner (1995), o talento linguístico é o tipo de capacidade 

exibido em sua forma mais completa, talvez, pelos poetas. A linguagem é encontrada através 

de frases e histórias.  

 

3.2.3 Tipo lógico-matemático e científico 

 

O talento lógico-matemático e científico consiste na capacidade lógico- 

matemática, assim como na capacidade científica. Em nossa sociedade, valorizamos as 

inteligências linguística e lógico-matemática, com maior número de horas-aula no currículo 

escolar e com destaque nos sistemas nacionais de avaliação. Nessa perspectiva, há uma 

pressão social a fim de restringir a noção de inteligência às capacidades utilizadas na solução 

de problemas lógicos e linguísticos (GARDNER, 1995).  

Os grupos de educadores do CEDET associam o talento matemático ao talento na 

área científica, denominando o talento matemático de talento científico-matemático. Assim, 

são identificados os estudantes que apresentam três ou mais dos seguintes traços: os melhores 

nas áreas de Matemática e Ciências; os de melhor memória, que aprendem e fixam com 

facilidade; os mais independentes, que iniciam o trabalho e fazem sozinhos; os mais capazes 

de pensar e tirar conclusões; os que o professor considera os mais inteligentes (GUENTHER, 

2006). 

Na perspectiva do Modelo dos Três Anéis (RENZULLI, 1986b; 2005), os tipos de 

altas habilidades/talentos podem ser divididos em duas amplas categorias: o talento 

acadêmico ou escolar e o talento criativo-produtivo. 

 

3.2.4 Tipo acadêmico ou escolar 

 

O talento acadêmico ou escolar é conhecido, principalmente, através dos 

resultados nos tradicionais testes de QI, exames ou lições de aprendizagem. Os recursos para 
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o desenvolvimento desse tipo de habilidade incidem sobre os processos de aprendizagem 

dedutiva, treinamentos estruturados nos processos de pensamentos, aquisição da informação e 

memória (RENZULL, 1986b; 2005). 

A educação escolar, ao longo da sua história, tem privilegiado a identificação e 

desenvolvimento do talento acadêmico, sendo este atrelado a notas bem acima da média dos 

demais estudantes da turma, principalmente na área da Matemática e Linguagem, sendo 

tradicionalmente identificados por testes de QI (RENZULLI, 1998, 1999). 

Conforme a Secretaria de Educação Especial (SEESP/MEC, 2006, p. 12) os 

talentosos do tipo acadêmico apresentam os seguintes traços de personalidade:  

 

[...] evidenciam 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. 

 

Tuttle e Becker (1983) acrescentam que os estudantes academicamente talentosos, 

devido à sua paixão pelo conhecimento e ao engajamento nas atividades propostas, terminam 

por apresentar um desempenho excepcional na escola, nas tarefas acadêmicas e nos testes de 

conhecimentos. 

A maior parte dos programas e currículos educacionais, na atualidade, ainda é 

montada para atender, prioritariamente, os alunos que se destacam na área intelectual ou 

acadêmica, o que também pode ser concebido como um tipo de talento. A escola, de modo 

geral, estimula potencialidades intelectuais e acadêmicas, em detrimento de outras áreas do 

saber e do fazer (ALENCAR; FLEITH, 2001; GUENTHER, 2009). 

Se o aluno apresenta bom desempenho em Linguagem e Lógica, deverá sair-se 

bem em testes de QI e testagem escolar. Mas o fato de sair-se bem no Ensino Superior, 

concluir a faculdade e ter êxito na sua profissão dependerá igualmente da extensão em que o 

estudante possuir e souber bem utilizar outros talentos. 

 

3.2.5 Tipo criativo-produtivo 

 

Renzulli (1986b) destaca que a história não registra consumidores de 

conhecimento, não se lembra de pessoas que meramente obtiveram altos resultados nos testes 

de QI ou nos exames escolares ou que aprenderam bem suas lições, mas não souberam aplicar 

seus conhecimentos de forma inovadora e orientada para a ação. As pessoas criativas e 

produtivas têm sido as produtoras de conhecimento. 
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O talento se apresenta tanto como um fenômeno individual quanto um fenômeno 

social. A manifestação do talento criativo-produtivo, como os demais, necessita, portanto, de 

condições ambientais favoráveis, como também de técnicas adequadas, práticas e 

treinamentos frequentes para que sejam identificados, manifestados, desenvolvidos e 

aprimorados. O grande impacto causado pelas forças ambientais nas expressões do talento e 

da criatividade tem sido defendido por uma onda crescente de teóricos a partir de uma 

abordagem sistêmica e interdisciplinar (AMABILE, 1997; CSIKSZENTMIHALYI, 1996; 

STERNBERG, 1990; 2000). 

O talento criativo-produtivo é situacional, instável e desenvolvido ao longo da 

vida, exigindo uma identificação diferenciada daquelas utilizadas pelos testes de QI. Os 

estudantes do tipo criativo-produtivo apresentam desde ideias originais e expressões artísticas 

a produtos impactantes voltados para um público específico. Além de originalidade de ideias, 

divergem do pensamento convencional, têm habilidade para elaborar e desenvolver ideias 

inovadoras e são igualmente capazes de perceber, de muitas formas diferentes, um 

determinado tópico (TUTTLE; BECKER,1983). 

O talento criativo-produtivo se relaciona ao desenvolvimento de materiais e 

produtos criativos. Para o desenvolvimento desse talento, enfatiza-se a informação aplicada e 

a integração de pensamentos a fim de que sejam orientados para problemas reais. O estudante, 

como aprendiz de primeira mão, trabalha, envolve-se naquilo que tem relevância para ele, 

desafia-o e desperta o seu interesse (RENZULLI, 1986b). 

São características de alunos que apresentam o talento criativo-produtivo: 

curiosos, questionadores, imaginativos, dispersos com o que não lhes interessa, originais e, 

ocasionalmente, apresentam baixo desempenho escolar. A Secretaria de Educação Especial 

(SEEP/MEC) e o Cedet dissociam o talento criativo do produtivo. Vejamos como esse tipo é 

descrito segundo essas organizações. 

O talentoso do tipo criativo, além de apresentar originalidade, imaginação, 

capacidade para resolver problemas de forma diferente e inovadora, dispõe também de 

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

modo extravagante. Demonstra sentimento de desafio diante da desordem de fatos; facilidade 

de autoexpressão, fluência e flexibilidade (SEESP/MEC, 2006). 

Na visão dos educadores do Cedet, que associam, para sua identificação, o talento 

criativo ao talento artístico, os estudantes com expressividade elevada no domínio da 

criatividade, apresentaria, pelo menos, quatro dos seguintes itens: melhores nas áreas de Arte 

e Educação Artística; mais críticos com os outros e consigo próprios; mais persistentes, 
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compromissados, chegam ao fim do que fazem; mais originais e criativos; mais ativos, 

perspicazes, observadores; que produzem respostas inesperadas e pertinentes; entediados e 

desinteressados, sem serem atrasados (GUENTHER, 2006). 

 

3.2.6 Tipo espacial 

 

A inteligência do tipo espacial é reconhecida pela sua facilidade de percepção e 

administração das dimensões visuoespaciais. O talento espacial se refere à capacidade do 

indivíduo de formar um modelo mental de um mundo espacial e de ser capaz de manobrar e 

operar utilizando esse modelo. A inteligência espacial é encontrada, por exemplo, através dos 

desenhos e movimentos (GARDNER 1995). 

Essa capacidade contribui para manifestações do indivíduo nas Artes e Ciências, 

principalmente em áreas que exigem alta acuidade visual, memória e projeções em espaços 

amplos ou restritos. Destrezas indispensáveis em alguns jogos, profissões e formas específicas 

de expressão nas Artes. Os marinheiros, engenheiros, cirurgiões, escultores e pintores, por 

exemplo, possuem uma inteligência espacial desenvolvida (GARDNER, 1995). 

 

3.2.7 Tipo corporal-cenestésico ou psicomotor 

 

Profissionais como atletas, dançarinos, artistas e cirurgiões necessitam de um talento 

corporal-cinestésico bastante desenvolvido, ou seja, a capacidade de utilizar com destreza 

partes do corpo ou o corpo inteiro para resolver problemas ou de elaborar produtos 

(GARDNER, 1995).  

O estudante do Ensino Médio poderá ser identificado pelos educadores, colegas ou 

autonomear-se a partir dos seguintes indicadores de talento corporal ou psicomotor: 

apresentar habilidade e interesse pelas atividades psicomotoras, evidenciando desempenho 

fora do comum em velocidade, agilidade de movimentos, força, resistência, controle e 

coordenação motora (SEESP/MEC, 2006).  

A capacidade de usar o próprio corpo para expressar uma emoção (como na dança), 

jogar um jogo (como no esporte) ou criar um novo produto (como no planejamento de uma 

invenção) é uma evidência dos aspectos cognitivos e intuitivos do uso do corpo. A 

inteligência corporal-cinestésica é encontrada também através dos gestos ou da dança 

(GARDNER, 1995).  
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3.2.8 Tipo musical 

 

O estudante com talento musical necessita de muito treino e dedicação. Um dos 

núcleos da inteligência musical é sensibilidade para determinar relações. O talento artístico, 

por exemplo, relaciona-se com outros tipos de talentos. Vejamos: 

 

Figura 3 – O tipo artístico e sua interação com outras áreas 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Conforme exemplificado na figura 3, acima, compreendemos que o talento 

espacial, corporal-cinestésico e musical dialogam entre si, podendo ser agrupados no talento 

artístico, considerando-se que esses tipos de talentosos se destacam tanto na área das artes 

plásticas, musicais, como dramáticas, literárias ou cênicas, evidenciando habilidades 

especiais para essas atividades e alto desempenho (SEESP/MEC, 2006, p. 13). 

Finalmente, Gardner (1995) acrescenta duas outras formas de inteligência, agora 

numa perspectiva relacional, considerada por ele não muito bem compreendidas, difíceis de 

estudar, mas imensamente importantes, principalmente como possíveis características que 

necessitam ser correlacionadas quando se pretende identificar e caracterizar os traços de 

personalidade dos líderes escolares. Trata-se das inteligências interpessoal e intrapessoal. 

 

3.2.9 Tipo intrapessoal 

 

A inteligência do tipo intrapessoal caracteriza-se por uma capacidade do indivíduo 

voltada para o interior de si. É a capacidade de formar um modelo acurado e verídico de si 

mesmo e de utilizar esse modelo para operar efetivamente na vida. A inteligência intrapessoal, 

portanto, refere-se ao conhecimento dos aspectos internos de uma pessoa: o acesso ao 
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sentimento em relação à própria vida, à gama das próprias emoções, à capacidade de 

discriminar essas emoções e eventualmente rotulá-las e utilizá-las como uma maneira de 

entender e orientar o próprio comportamento. A pessoa com boa inteligência intrapessoal 

possui um modelo viável e efetivo de si mesma. Uma vez que esta inteligência é a mais 

privada, requer evidência a partir da linguagem, da música ou de alguma outra forma mais 

expressiva de inteligência, para que o observador a perceba (GARDNER. 1995; GOLEMAN, 

2015). 

A inteligência interpessoal nos permite compreender os outros e trabalhar com 

eles, enquanto a intrapessoal nos permite compreender a nós mesmos e trabalhar conosco. No 

senso do eu do indivíduo, encontramos uma fusão de componentes inter e intrapessoais. Na 

verdade, o senso do eu emerge uma representação de todos os tipos de informações sobre uma 

pessoa e é, ao mesmo tempo, algo que todos os indivíduos constroem para si mesmos. 

Um brilhante jogador de xadrez, um violinista mundialmente conhecido e o atleta 

campeão, esses notáveis talentosos merecem uma consideração especial e podem ser vistos 

como inteligentes nessas atividades. Por que os testes de QI não conseguem necessariamente 

identificá-los como inteligentes? Porque se voltam exclusivamente para a habilidade 

intelectual geral nas áreas de Linguagem e Lógico-matemática. Assim, o construto 

inteligência, numa perspectiva unidimensional e tradicional, compreendido com um “dom”, 

deixa de contemplar a compreensão de grandes áreas do conhecimento humano.  

Um ponto importante na teoria das IM é a pluralidade do intelecto, como também 

a clareza de que os indivíduos podem diferir nos perfis particulares de inteligência com os 

quais nascem, e, de modo análogo, diferem nos perfis com os quais acabam. Em quase todas 

as pessoas, as inteligências funcionam juntas para resolver problemas, para produzir vários 

tipos de estados finais culturais – ocupações, passatempos e assim por diante (GARDNER, 

1995; GOLEMAN, 2015). 

 

3.3 Representações social de liderança: relações humanas e interpessoalidade 

 

O talento interpessoal é a capacidade de compreender e perceber distinções entre 

as outras pessoas, o que as motiva, como trabalham e como trabalhar cooperativamente com 

elas. Em formas mais avançadas, essa inteligência permite que os jovens e adultos perceba as 

intenções e desejos de outras pessoas, mesmo que elas os escondam. Essa capacidade aparece 

numa forma muito sofisticada em líderes religiosos ou políticos, professores, vendedores, 

terapeutas e pais bem-sucedidos (GARDNER, 1995; GOLEMAN, 2015).  
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As relações humanas são as ações e atitudes desenvolvidas a partir da interação e 

contato entre pessoas e grupos. É nas relações que ocorrem as influências e, 

consequentemente, as construções das lideranças. Segundo Chiavenato (2006), isso acontece 

porque: 

 

[...] cada pessoa possui uma personalidade própria e diferenciada que influencia no 

comportamento e atitude das outras pessoas com quem se relaciona e é, por outro 

lado, igualmente influenciado pelos outros. As pessoas procuram ajustar-se às 

demais pessoas grupos (CHIAVENATO, 2006, p. 66). 

 

Chiavenato (2006) enfatiza que é nas relações humanas que acontecem as 

influências entre as pessoas e a construção das lideranças. A literatura na área de liderança é 

muito vasta e isso faz com que existam muitas representações para o fenômeno da liderança e, 

consequentemente, que os grupos utilizem diferentes formas de avaliação, definição de suas 

atribuições e características. Contudo, nesse trabalho, coadunamos com os autores que 

entendem que a liderança é, ao mesmo tempo, uma capacidade, habilidade e processo de 

influenciar pessoas. 

A liderança é a capacidade de exercer influência sobre pessoas (VERGARA, 

1999) positiva ou negativamente, ou seja, “[...] conseguir que os outros, de modo espontâneo, 

ultrapassem o estabelecido formalmente” (FIORELLI, 2009, p. 2009). Nessa mesma linha de 

pensamento, Robbins (2002, p. 304) afirma que “[...] a liderança é a capacidade de influenciar 

um grupo em direção ao alcance de objetivos”. Hersey e Blanchard (1986, p. 105) defendem 

que a liderança é “[...] o processo de influenciar as atividades de indivíduos ou grupos para a 

consecução de um objeto numa dada situação”. Hunter (2008, p. 28), por sua vez, esclarece 

que: “[...] liderança é a habilidade de influenciar pessoas para agir entusiasticamente visando 

atingir objetivos comuns”. O conjunto desses conceitos, acima citados, serve como referencial 

para análise da representação social da liderança por líderes que atuam nos diferentes níveis 

na escola profissionalizante.  

Todos concordam que quem lidera exerce influência, traduzida em “[...] traços, 

habilidades, comportamentos, motivações, conhecimentos, tipos de fonte de poder”, dentre 

outras variáveis (ANTUNES, 2004, p 35). Aqueles que estão no poder exercem influência 

sobre as pessoas com as quais se relacionam, muitas vezes utilizando-se da posição que o 

sistema, a cidadania e a política educacional racionalista e legal lhes proporcionam. Contudo, 

conseguir das pessoas o cumprimento dos deveres prescritos no papel, conforme a cultura 

escolar exige, não o torna um verdadeiro líder de sala, cuja base esperada são os princípios 
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éticos, a conduta exemplar e formação para cidadania, que caracteriza o estilo moral 

(GOLEMAN, 2015; HUNTER, 2004). 

Nos estudos sobre liderança, destacam-se quatro principais abordagens 

(AZEVEDO, 2000; FONSECA, 2007; ROBBINS, 2002):  

a) teoria dos traços: até o final dos anos de 1940, prevaleceu a ideia de que a 

liderança era hereditária, fundamentada assim em características inatas. A preocupação das 

avaliações diagnósticas era identificar a liderança com base em traços de personalidade. 

Assim, buscavam-se aqueles diferenciados dos liderados por possuírem determinados traços 

de personalidade ou características pessoais responsáveis pela sua boa atuação como líder. 

b) teoria dos estilos: dos anos de 1940 até os finais da década de 1960, sobressaiu 

a ideia de que existiam certas características comportamentais para ser tornar um bom líder, 

considerando a possibilidade de treinamento. Ou seja, os líderes diferenciavam dos seus 

liderados por serem dotados de certos comportamentos específicos bem estruturados como: i) 

iniciação ao estabelecimento de regras e padrões de convivência; ii) consideração ao 

estabelecimento de relações mais cordiais; iii) orientação para a pessoa cuja ênfase acontece 

nas relações interpessoais; iv) orientação à tarefa ou produção, cujo foco é a obtenção de 

resultados. 

c) teoria contingencial: evidenciou-se, de 1960 a 1980, a ênfase se dá nos fatores 

situacionais do ambiente organizacional. Esse modelo atribui que a situação poderá 

influenciar os resultados. Vejamos as principais abordagens contingenciais: 

 

[...] o modelo de Fieldler, idealizador de instrumento avaliativo para verificar se o 

líder está orientado para as pessoas ou para as tarefas; a teoria de liderança 

situacional de Hersey e Blanchard, cuja hipótese é de que os líderes possuem 

condições para compensar limitações de motivação e de capacitação do grupo; a 

teoria de troca entre líder e liderados que aborda o tratamento diferenciado do líder 

por meio de afinidades pessoais; a teoria da meta e do caminho que pontua como 

tarefa da liderança oferecer apoio e suporte para o grupo na obtenção de objetivos e 

teoria de participação e liderança que aponta para diferentes níveis de participação 

da liderança em processos decisórios (ROBBINS, 2002, p. 309). 

 

Conforme se observa, as principais teorias contingenciais pontuam que nem 

sempre o mesmo comportamento ou o mesmo tipo psicológico irá dar conta de uma dada 

situação. 

d) teoria simbólica: a partir da década de 1980, passa-se a estudar a liderança por 

meio da gestão do símbolo, composta por quatro tipos de liderança: i) neocarismática, enfoca 

o carisma pessoal da liderança como ponto de influência em relação ao grupo através da 

visão;  articulação; meta definida e comunicada; avaliação do ambiente; atitudes criativas e 

inovadoras; ii) visionária, é capaz de identificar uma visão de futuro real e atrativa, caráter 
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instigante e questões emocionais  dos liderados; iii) transacional, direciona o grupo para 

metas e objetivos específicos e iv) transformacional, considera que as diferenças individuais 

oferecem suporte e lida de forma carismática com os funcionários (AZEVEDO, 2000; 

FONSECA, 2007; JESUINO, 2004; ROBBINS, 2002). 

Portanto, a liderança do tipo escolar se constrói nas relações e no ambiente 

educativo. Conforme o modo como ela mantém sua interação e relações humanas com as 

pessoas e a sua cultura organizacional, surgem estilos diferenciados, conforme podemos 

verificar no quadro 2, a seguir: 

 

Quadro 2 – Estilos de liderança, impactos na escola e características 

Estilo de 

liderança 

Impacto no 

clima da escola 
Características 

Moral 
Altamente 

positivo 

Ressalta a ética pessoal, a formação para cidadania perante a 

comunidade com o intuito de promover entre todos os valores 

democráticos e o empoderamento. Assumir esse estilo 

acarreta responsabilidade pessoal, cidadã e profissional (DE 

RÉ, 2011). 

Visionário 

Altamente 

positivo 

 

Impulsiona as pessoas pela autoridade (não pelo 

autoritarismo) e carisma, rumo à concretização de sonhos 

compartilhados. Apropriado quando a mudança requer uma 

visão nova (GOLEMAN, 2015). 

Coaching 
Altamente 

positivo 

Utiliza-se do rapport ou conexão emocional para apoiar a 

alinhar o que a pessoa quer com as metas da equipe. 

Apropriado para ajudar a pessoa a contribuir mais com a 

equipe (GOLEMAN, 2015). 

Proativo 
Positivo, quando 

bem executado 

São responsáveis pelas suas escolhas e assumem as 

consequências. Tem uma motivação intrínseca. Suas decisões 

independem das condições externas. Apresentam a habilidade 

de subordinar os sentimentos aos valores: ou seja, possuem 

além da iniciativa, a responsabilidade (COVEY, 2008). 

Democrático e 

participativo 

Positivo, quando 

bem utilizado 

Valoriza as ideias e as contribuições das pessoas e obtém o 

compromisso pela participação. Apropriado para mediar 

conflitos, resolver problemas, motivar, fortalecer relações, 

obter adesão ou consenso, ou ainda, contribuições valiosas 

dos membros da equipe. Delimita autoridade e 

responsabilidades (DE RÉ 2011). 

Servidor 

 

Positiva, quando 

bem utilizado 

Atua pela vontade de ajudar e servir seus colegas de turma, 

auxiliá-los a ser tornar melhores para que alcancem e 

desenvolvam seu potencial. Busca servir voluntariamente, 

independente da função que exerce (HUNTER, 2008). 

Gerencial 

Altamente 

negativo, quando 

mal executado 

Atua conforme o ciclo tradicional: planejar, coordenar, 

executar e avaliar. Utiliza desse circuito gerencial para atingir 

metas desafiadoras e empolgantes. Para tanto, usa do 

controle. É apropriado para obter resultados, melhoria da 

qualidade e excelência de uma equipe motivada e competente 

(GOLEMAN, 2015). 
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Autoritário 

Altamente 

negativo, quando 

mal executado 

Coercitivo. Alivia o medo ao dar instruções claras em uma 

emergência. Delega tarefas e os outros executam. Influencia a 

formação de pessoas com estilo passivo e executor (a) 

(GOLEMAN, 2015). 

Fonte: Adaptado de Goleman (2015, p. 48). 

 

Observa-se que o estilo de liderança influência no clima, em graus que variam do 

altamente positivo ao altamente negativo e a mesma serve para todos os estilos decorrentes da 

interação, interesses e relações de poder. Por exemplo, quando a liderança visionária é 

carismática, a personalidade do líder legitima-a. Crenças e visão impulsionam os liderados, o 

que não assegura que o líder conduza as pessoas ao bom porto. Contudo, a liderança, apenas 

carismática, não é saudável, porque se reflete em um exercício de poder tamanho que inibe a 

crítica e o desenvolvimento de líderes (FIORELLI, 2009; GOLEMAN, 2015). 

 Nesse sentido, o estilo democrático e participativo, legitimado em nossas escolas 

pela LDB 9194/96, tanto pode ser utilizado para aumentar o senso de pertencer e engajar, 

como também para dar ilusão que está acontecendo um processo consultivo, com o poder de 

voto, portanto, democrático e participativo, quando na realidade está encobrindo a maneira 

legítima como as decisões estão sendo tomadas, dentre outras situações (DE RÉ, 2011; 

FIORELLI, 2009). 

Conforme os tipos, escala de estilos e características descritas acima, os líderes, 

de modo geral, para exercer uma boa influência, necessitam de princípios éticos e morais. Os 

líderes cujo estilo é moral, visionário, servidor e carismático usam da sua autoridade, “puxam 

para cima”, motivam, inspiram, influenciam positivamente nos comportamentos ao orientar 

decisões, mostram-se presentes em momentos difíceis, proporcionam o cumprimento 

imprescindível diante de situações angustiantes. Dessa forma, seu exemplo deixa marca de 

maneira indelével no inconsciente das pessoas para os quais se tornam significativas 

(FIORELLI, 2009; GOLEMAN, 2015). 

Conforme destacado nesse tópico, o tipo de liderança interpessoal se constrói nas 

relações humanas influenciadas tanto pelo ambiente interno como externo ao indivíduo, dos 

quais manifestam seu estilo peculiar de se dirigir às pessoas, conforme sua perícia e 

características de personalidade. A capacidade e a habilidade de liderança, portanto, enquanto 

uma forma de poder inerente ao indivíduo constitui um atributo exercido pela pessoa de 

acordo com as circunstâncias relativas aos seguidores e à situação. A verdadeira liderança de 

turma, portanto, constrói-se influenciado pelas pessoas, experiências e ambientes. A busca 

pela vontade consciente e a prática ética de relacionamentos interpessoais significativos, 

positivos e proativos, estimulam seus colegas para a boa ação através de seu exemplo. Essa 
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influência estimuladora par o envolvimento na tarefa acontece principalmente sob o impulso 

do envolvimento emocional, ponto básico para o estabelecimento das relações (FIORELLI, 

2009; GARDNER, 1995; GOLEMAN, 2015). 

Neste trabalho, optou-se por integrar essas teorias genéticas (dos traços e estilos) 

com as contingenciais ou situacionais, haja vista que as representações dos traços de 

personalidade e dos estilos de liderança, devido às questões do roteiro serem abertas, podem 

se fazer presentes nos discursos dos participantes dos grupos temáticos sobre a liderança, nos 

quais, além de analisarmos as concepções, levantaremos suas percepções sobre as 

características do líder, atribuições e processos de identificação na escola profissionalizante, 

locus de estudo de caso. Após essa revisão sobre liderança, percebe-se que a diversidade de 

referenciais teóricos sobre essa categoria dá margem para diferentes interpretações do público 

consultado, portanto, como pesquisador, devemos estar abertos, nos grupos, às diferentes 

representações. 

Ou seja, partimos do pressuposto que todos os estilos de liderança são construídos 

nos contextos diversos, portanto, são contingenciais, considerando que contextos diferentes 

exigem respostas diferentes da liderança. Dessa forma, o líder não deve adotar um estilo único 

de liderança. Sua capacidade de influência dependerá, em grande medida, desse domínio (DE 

RÉ, 2011; LEITHWOOD; DUKE, 1998; LEITHWOO et al., 1999). 

 

3.3.1 Talento de liderança ou social: habilidades principais 

 

O talento de liderança é do tipo social, porém, no ambiente escolar, devido aos 

constantes estímulos cognitivos, surge principalmente conforme as características do tipo 

acadêmico. Contudo, a liderança é formada socialmente, acontece na dinâmica das relações 

humanas e na interação com os outros. A Secretaria de Educação Especial (SEESP/MEC, 

2006, p. 13) enumera as seguintes caraterísticas dos líderes do tipo social:  

 

[...] revelam capacidade de liderança e caracterizam-se por demonstrar sensibilidade 

interpessoal, atitude cooperativa, sociabilidade expressiva, habilidade 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.  

 

Ou seja, o tipo social, aplicável ao talento de liderança: apresenta bom domínio 

nas relações interpessoais; gosta de ajudar o colega; demonstra proatividade, sociabilidade; 

assume a direção das atividades em grupos, com capacidade de persuasão; exerce fortes 
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influências sobre a turma; propõe saídas diante de situações-problema, dentre outras 

habilidades (SEESP/MEC, 2006). Um líder surge diante da necessidade de resolução de 

problemas e negociação de conflitos. Entre os identificados como líderes, normalmente se 

encontram aqueles estudantes que emergem como os líderes sociais e acadêmicos de um 

grupo, que são proativos, comunicativos, gostam de trocar ideias e são capazes de influenciar 

os outros. 

Destacamos, a seguir, outros traços, segundo Goleman (2015, p. 19), que poderão 

ser identificados em pessoas que apresentam talento para liderança, em relação à sua 

motivação: 

 

O primeiro sinal é uma paixão pelo próprio trabalho – tais pessoas buscam desafios 

criativos, adoram aprender e se orgulham de um serviço bem-feito. Elas também 

exibem uma energia incansável para fazer melhor as coisas e parecem inquietas com 

o status quo. São persistentes com suas questões sobre por que as coisas são feitas 

de uma maneira em vez de outra. Estão ávidas por explorar abordagens novas ao 

trabalho que realizam. [...] Dois outros traços comuns às pessoas motivadas a 

realizarem: estão eternamente elevando seu nível de desempenho e gostam de ficar 

de olho nos resultados. 

 

Goleman (2015) acrescenta que os sujeitos talentosos do tipo social, que 

apresentam características de liderança, são motivados intrinsecamente pelo impulso de 

realizar em vez de recompensas externas. Durante as avaliações de desempenho, pessoas com 

elevado nível de motivação costumam pedir para serem mais estimuladas ou pedem por dicas 

de leitura e lista de tarefas complementares aos seus professores e/ou colegas. É evidente que 

um aprendiz que combine autoconsciência com motivação interna reconhecerá seus limites, 

mas não se contentará com objetivos que pareçam fáceis demais de alcançar. O talento 

psicossocial ou capacidade socioafetiva, segundo Guenther (2006, p. 115): “[...] ainda precisa 

de mais estudos para chegar a melhores definições”. Contudo, observam-se duas orientações, 

uma sinalizando liderança e outra sugerindo capacidade de relações humanas.  

Nesse sentido: 

 

São sinais do talento psicossocial na área das relações humanas, mas não 

necessariamente liderança, a presença de pelo menos quatro dos seguintes 

indicadores: melhores em atividades extracurriculares e extraclasse; mais 

participantes e presentes em tudo, dentro e fora da sala de aula; mais sensíveis aos 

outros e bondosos com os colegas; preocupados com o bem-estar dos outros; mais 

simpáticos e queridos pelos colegas. [...] Para sinalizar liderança é necessário haver, 

além dos sinais acima: mais seguros e confiantes em si; capazes de organizar e 

passar energia própria para o grupo (GUENTHER, 2006, p. 115-116). 

 

Portanto, traços de personalidade como a inteligência emocional, a confiança inter 

e intrapessoal, o autocontrole combinado com a motivação intrínseca contribuem para níveis 

elevados de otimismo, mesmo diante das adversidades, resolução de problemas e conflitos. 
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Isso não acontece quando o indivíduo tem baixa autoestima, sentindo-se impossibilitado de 

superar esses contratempos, acarretando, na personalidade, frustração, fracasso e, em casos 

mais críticos, a depressão (GOLEMAN, 2015).  

Mergulhado nesses baixos níveis emocionais, pode acontecer, segundo Goleman 

(2015), do jovem desenvolver uma liderança reversa, do tipo antissocial, caso o ambiente 

escolar, na condição de motivador extrínseco, não incentive a originalidade, reprima a 

capacidade criativa dos alunos, deixando transparecer que comportamentos divergentes 

tendem a ser rejeitados.  

Não é por acaso que o tipo de liderança antissocial tem aumentado na sociedade 

atual, devido a esse tipo de talento ser usualmente subestimado, bloqueado, inibido e ignorado 

por uma Educação Básica que valoriza em excesso a reprodução dos ensinamentos, e, 

consequentemente, pouco faz para manter a autonomia e a curiosidade dos jovens que chegam 

ao Ensino Médio. Como consequência dessas práticas em sala de aula, durante anos a fio, 

poderá acarretar alguns bloqueios na construção da identidade juvenil, minar a confiança do 

aluno em seu valor como pessoa, na sua própria competência e na sua capacidade de criar e 

resolver problemas novos. A cultura escolar fecha-lhe inúmeras possibilidades de um melhor 

aproveitamento de seu potencial de liderança, motivação, comunicação e criatividade, com 

consequências incalculáveis para sua vida pessoal e profissional (ALENCAR; FLEITH, 

2003). 

Nas práticas pedagógicas, dedicadas, em seu maior tempo, ao desempenho 

intelectual, pouco se faz em relação ao comportamento do aluno, mesmo quando esse se 

mostra com potencial de liderança agressiva, exibicionista ou descontrolada. Logo, no 

ambiente escolar, poucas chances existem de tais manifestações serem modificadas ou 

superadas. Todavia, entendemos que esses e outros comportamentos devem ser identificados, 

analisados e atividades devem ser propostas no sentido do desenvolvimento do autocontrole, 

motivação intrínsecas e extrínsecas que venham ao encontro de atender às suas necessidades e 

talentos diversos. É uma forma de canalizar a liderança de modo socialmente produtivo, numa 

perspectiva voltada para a cidadania (ALENCAR; GALVÃO, 2007; LANDAU, 2002). 

A autoconsciência e o autocontrole emocional, com destaque para a motivação, 

são habilidades de autogestão e indicam um foco interno saudável. A autoconsciência aparece 

como uma autoconfiança realista e uma consciência de suas próprias forças e limitações. 

Enquanto o autocontrole emocional, força que se manifesta entre líderes excepcionais, 

evidencia-se quando o indivíduo consegue permanecer calmo diante das adversidades e 

manter sua lucidez diante de situações estressantes. Líderes autocontrolados se recuperam 



99 

rapidamente de situações traumatizantes, conseguem se adaptar facilmente às diversas 

situações e ambientes, mantendo a mente focada em suas metas (GOLEMAN, 2015). 

Outra força presente nos talentosos para liderar é a habilidade social, a 

cordialidade com um propósito: conduzir as pessoas na direção que você deseja, seja a 

concordância com uma estratégia de marketing nova ou o entusiasmo com um novo produto 

ou projeto. Por conseguinte, pessoas socialmente hábeis: 

 

[...] tendem a ter um amplo círculo de conhecidos; conseguem chegar a um 

denominador comum com pessoas de todos os tipos; desenvolver afinidades com 

facilidade. Atuam segundo o pressuposto de que sozinho não se realiza nada 

importante. Tais pessoas têm uma rede disponível quando chega a hora da ação 

(GOLEMAN, 2015, p. 23). 

 

Portanto, as pessoas com talento de liderança são hábeis em gerir 

relacionamentos, conseguem entender e controlar suas próprias emoções, são empáticas com 

os sentimentos dos outros, motivadas e excelentes colaboradoras. Além dessas características, 

acreditam no seu poder de realização, tem um brilho no olhar, são populares e dispõem de 

uma habilidade social para gerir pessoas e grupos. Devido à sua paixão pelo que faz, o líder 

contagia e inspira a equipe. São pessoas persuasivas, por saberem combinar autoconsciência, 

autocontrole e empatia. Ora apelam à razão, ora à emoção (GARDNER, 1995; GOLEMAN, 

2015). 

Com o objetivo de medir a inteligência social de um líder e ajudá-lo a desenvolver 

um plano para melhorá-la, Goleman (2015) e sua equipe criaram o instrumento de avaliação 

comportamental intitulado Inventário de Competência Emocional e Social. Trata-se de um 

instrumento de avaliação de 360 graus através do qual os professores, colegas e, às vezes, até 

membros da família avaliam um líder de acordo com sete qualidades da inteligência social 

listadas, seguidas por algumas das perguntas que deverão ser feitas para avaliá-las. 

Assim sendo: 

 

Empatia: Você compreende o que motiva as outras pessoas, mesmo aquelas com 

backgrounds diferentes? Sintonia: Você escuta atentamente e pensa sobre como os 

outros se sentem? Você está sintonizado com o estado de espírito dos outros? 

Percepção organizacional: Você reconhece a cultura e os valores do grupo ou da 

organização? Você entende as redes sociais e conhece suas normas implícitas? 

Influência: Você persuade os outros os envolvendo em discussões e recorrendo aos 

próprios interesses deles? Você obtém apoio de pessoas chave? Desenvolvimento 

dos outros: Você treina e orienta os outros com compaixão e pessoalmente investe 

tempo e energia na orientação? Você fornece o feedback que as pessoas acham 

proveitoso para seu desenvolvimento profissional? Inspiração: Você expressa uma 

visão convincente, desenvolve o orgulho do grupo e promove um tom emocional 

positivo? Você lidera extraindo o melhor das pessoas? Trabalho em equipe: Você 

solicita contribuições de todos na equipe? Você apoia todos os membros da equipe e 

encoraja a cooperação? (GOLEMAN, 2015, p. 107). 
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A boa notícia é que as competências de Inteligência Emocional (IE) acima citadas 

podem ser aperfeiçoadas. Escolas interessadas no desenvolvimento do talento de liderança, 

por exemplo, necessitam começar avaliando a disposição dos estudantes ingressarem num 

programa para desenvolver essa habilidade (GOLEMAN, 2015). 

A partir dos dados levantados no processo de avaliação diagnóstica do talento de 

liderança, proporciona-se um feedback, encaminhando em seguida o líder para treinamentos 

em áreas específicas, com o objetivo principal de desenvolver habilidades sociais. Quanto 

mais as atividades permitirem o desenvolvimento da inteligência inter e intrapessoal, a 

empatia e o trabalho em benefício dos interesses coletivos, maiores serão os benefícios. O 

treinamento pode variar: “[...] ensaiar formas melhores de interagir e testá-las a cada 

oportunidade, ser seguido por um coach e depois informado do que ele observou, aprender 

diretamente com uma pessoa inspiradora” (GOLEMAN, 2015, p. 103)17.  

Essa última sugestão, como passar um período com um modelo-vivo, 

aprendizagem pelo exemplo do comportamento de um mentor, educador ou tutor fornece o 

estímulo perfeito para nossos neurônios-espelho18, permitindo, ao aprendiz, experimentar 

diretamente, internalizar e, em última análise, imitar o que observa.  

Diante do exposto, concluímos que as opções de identificação e autoidentificação 

do talento são possíveis. Porém, além dos estímulos internos e externos, o aspirante a líder 

deve buscar exercitar a sua liderança, consciente de que o caminho para aqueles que desejam 

a mudança, transformação e desenvolvimento humano é sempre árduo. Muito mais importante 

do que a identificação do talento de liderança pelo professor, pais ou pelo próprio discente, é 

que essa avaliação venha acompanhada de atividades pedagógicas enriquecedoras para o seu 

desenvolvimento, assunto do próximo tópico (GOLEMAN, 2015; GUENTHER, 2006; 

SEESP/MEC, 2006) 

 

3.3.2 A capacidade de liderança aplicada 

 

Representa uma grande evolução na concepção do talento a contribuição a Teoria 

das IM de Gardner (1995) e outras que consideram a inteligência multidimensional e passível 

de desenvolvimento.  

                                                           
17 O coach media um processo, através de feedbacks frequentes, perguntas face a face e acompanhamento, com o 

objetivo de elevar a performance de grupos ou indivíduos em diferentes áreas. Para tanto, utiliza de assessments 

(avaliações) e técnicas comprovadas (GOLEMAN, 2015). 
18 Os Neurônios-espelho disparam tanto quando uma pessoa realiza um determinado ato, como quando observa 

outro pessoa realizar uma atividade. Dessa forma, o neurônio imita o comportamento de outro, como se estivesse 

ele próprio a realizar essa ação (GOLEMAN, 2015). 
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Apesar da importância dessas classificações e da listagem dos diversos tipos de 

inteligências, igualmente aplicável para os talentos, para efeito da avaliação educacional 

diagnóstica, o objetivo dessa identificação não deverá ser classificar e rotular os alunos 

talentosos em uma respectiva área. Deve-se considerar que o talento é dinâmico e acontece 

como um processo contínuo em espiral. Assim, poderá haver diversas combinações entre 

esses tipos supracitados e, inclusive, o aparecimento de outros tipos, relacionados a outros 

talentos e habilidades, dependendo do contexto social, histórico e cultural. Nos moldes dessa 

abordagem, em sala de aula, portanto, os estudantes podem evidenciar maior facilidade para 

linguagem, socialização, liderança, capacidade de conceituação expressiva ou desempenho 

acadêmico (SEESP/MEC, 2006). 

A despeito das vantagens para a listagem de traços, características e a 

identificação de determinado tipo de talento em blocos estanques, alguns problemas, no 

entanto, têm sido levantados por determinados autores no que diz respeito a essa classificação 

(RENZULLI, 1984; ALENCAR, 1986, 2001; ALENCAR, FHEITH, 2001).  

Um desses problemas é o fato de não se incluir, junto aos fatores para 

identificação do talento intelectual, outros fatores como a motivação intrínseca e extrínseca 

para manifestação do talento, com exceção do Modelo dos Três Anéis de Renzulli (1984), que 

tem sinalizado essa dimensão como importante em todos os estudos com amostras de pessoas 

proeminentes. Mesmo assim, a maioria das pesquisas valorizam, sobretudo, o uso de testes 

psicométricos, principalmente para medir a inteligência e identificar altas 

habilidades/superdotação. Como a testagem não mede a inteligência como um todo, necessita 

que seus resultados sejam correlacionados com outros testes sociométricos. 

Um segundo problema apresentado concerne à natureza não interativa e relacional 

dos diversos tipos de talentos, classificados de forma separada um dos outros na definição e 

identificação das suas respectivas características. Convém assinalar que pode vir a existir uma 

correlação e até mesmo uma interação entre alguns tipos na prática.  

Por exemplo: 

 

[...] uma pessoa pode utilizar o processo de criatividade com relação a uma aptidão 

específica (como química) ou arte visual (como fotografia). De forma similar, os 

processos de liderança e inteligência intelectual geral podem ser aplicados em uma 

área de desempenho como coreografia, que envolve talento artístico (RENZULLI, 

1984, p. 22).   

 

Ou seja, um coreógrafo, classificado na área de talento artístico (teatro, dança, 

música), conforme Renzulli (1984), poderá apresentar também talento de liderança e talento 

criativo-produtivo, que só acontecem de forma aplicada. Conforme figura: 
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Figura 4 – Talento de liderança aplicado em várias áreas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado da Secretaria de Educação Especial – SEESP/MEC (2006) 

 

Esse exemplo do talento coreográfico mostra que o talento de liderança e a 

criatividade só existem quando aplicados em um espaço de atuação específico, nesse caso, no 

artístico. Esse debate nos leva a refletir que, apesar da importância das classificações dos tipos 

de talento (GARDNER, 1995; GUENTHER, 2006; SEESP/MEC, 2006), não devemos nos 

prender as essas categorias como delimitações estanques, se considerarmos que os tipos de 

talentos classificados como acadêmico e artístico, poderão ser considerados atividades 

humana nas quais esses indivíduos manifestariam elevado desempenho também em outros 

aspectos, como processos criativos, produtivos, de liderança, psicomotor, dentre outros. Por 

outro lado, a criatividade e a liderança, necessitam de uma área de desempenho para serem 

aplicadas (ALENCAR, 1986, 2001, 2007). 

Um jovem com talento de liderança para representar a sua sala de aula, poderá 

manifestar alto desempenho para liderar em várias áreas. Concordamos, portanto, que é muito 

importante, quando no processo de identificação de alunos talentosos na área de liderança, por 

exemplo, não perdermos de vista a perspectiva interativa, dinâmica e relacional de alguns 

tipos de talentos. O desempenho de um jovem em liderar sua turma na escola acontece 

aplicado a uma ou a várias áreas da atividade humana, nas quais ele poderá apresentar talentos 

ou afinidades, contribuindo para seu engajamento e performance elevada em grupos 

acadêmicos ou artísticos, como na montagem de um espetáculo teatral, na música, dentre 

outras áreas. 

Após essa descrição sobre o talento, suas características e tipos, pode-se inferir 

que existem diversas manifestações dos talentos humanos, nas mais variadas áreas, como 

processos que surgem na interação do indivíduo com o meio que o cerca. Contudo, apesar 

dessa categorização, a mesma não deve ser vista de forma estanque, como uma lista de 
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definição dos diferentes tipos de talentos para um programa particular. Não se pode perder de 

vista que um talento pode interagir com outros, sendo indispensável ambientes educacionais 

favoráveis, diversos e inclusivos em prol da manifestação das múltiplas dimensões do ser 

humano (ALENCAR; FLEITH, 2001; GUENTHER, 2000, 2009). 

Dentre os diversos tipos de talentos, destacamos o talento de liderança, como uma 

habilidade que se constrói a partir da interação com os outros indivíduos. Nessa perspectiva, a 

liderança não é um talento que surge de forma solitária, mas na dinâmica e interação contínua 

ao longo da vida - consigo mesmo, com os ambientes e principalmente com os outros. Requer 

desenvolver emoções positivas naqueles que você necessita que te apoiem. Talentosos 

genuínos surgem diante do engajamento na tarefa. Quando a liderança é voltada para a 

cidadania e o bem-estar social, observamos a vontade consciente de querer ajudar as pessoas, 

cooperar com o coletivo e oferecer apoio quando o outro necessita (GOLEMAN, 2015). 

Quando se trata de identificar líderes emergentes, ainda no Ensino Médio ou no Ensino 

Superior, essas três variedades de foco são importantes: interno, no outro e no ambiente 

externo. 

 A identificação dos jovens que apresentam talento de liderança no contexto 

globalizado se torna relevante, considerando-se que as organizações têm modificado suas 

estratégias de avaliação do perfil do candidato. Nesse sentido, não basta olhar o histórico, a 

experiência, a inteligência, as graduações e a capacidade estratégica. As contratações para o 

trabalho, na atualidade, consideram habilidades pessoais, como: autoconhecimento das 

próprias emoções, forças e fraquezas; adaptabilidade e otimismo; conhecimento técnico da 

sua função e de relacionamentos, como capacidade de solucionar problemas e negociação, 

empatia, resiliência e trabalho em equipe (ARÁOZ, 2010).  

Ao término desse tópico, conclui-se que alunos identificados com talento de 

liderança apresentam habilidade social, convivem bem com variados tipos de pessoas, 

segundo o pressuposto de que sozinho não se realiza nada de importante. Demonstram 

sensibilidade e habilidade nas relações humanas com os colegas. Assumem, ainda, posição de 

líder diante do grupo, resolvendo problemas e mediando conflitos; têm um alto poder de 

persuasão e de influência no grupo (ARAOZ, 2010; GOLEMAN, 2015; SEESP/MEC, 2006).  

Para tanto, o ambiente escolar e todos que nele prestam o serviço educacional, 

como importante motivador extrínseco, necessitam estar abertos às necessidades pedagógicas 

dos seus alunos, incentivar a originalidade e a capacidade criativa. Talento reprimido e não 

incentivado gera bloqueios, agressividade, impetuosidade e passividade. Logo, quando se 

busca um atendimento multidimensional para esse grupo, devem-se considerar os objetivos de 
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um programa educacional e a população a que ele deverá atender para depois especificar as 

características a serem ponderadas no processo de avaliação diagnóstica do talento, assunto do 

próximo tópico. 

 

3.4 A metodologia das portas giratórias para identificação do talento de liderança 

 

Com a ampliação e a perspectiva multidimensional do conceito de inteligência, e 

consequentemente do talento, a identificação se tornou um fator consideravelmente mais 

complexo. Já não se pode mais confiar em apenas um único instrumento para identificar o 

indivíduo talentoso, como os testes de QI, pois se corre o risco de perder muitos sujeitos, 

devido às limitações inerentes ao instrumento, restrito a habilidades linguísticas e 

matemáticas. Em função do atual estado de conhecimento, no processo de identificação, 

múltiplos critérios devem ser utilizados, considerando-se informações obtidas de variadas 

fontes (ALENCAR; FLEITH, 2001; FERNANDES, 2012; VIANA, 2005; VIANA et al., 

2012). 

Nesse sentido, vale ressaltar que as novas tendências no processo de identificação 

não contemplam apenas o uso de testes de QI, mas também o emprego de: estratégias 

criativas; indicação de professores e ex-professores, de pais, de colegas de sala de aula e 

avaliação de diversos produtos do aluno. O processo de avaliação deve incluir, do mesmo 

modo, sugestões de atividades e estratégias cognitivas e/ou afetivas a serem desenvolvidas 

com o mesmo (RENZULLI, 1986; RENZULLI; REIS, 1997). 

Pesquisas conduzidas por Renzulli (1984) e seus colaboradores (GUBBINS, 1982; 

REIS, 1981) indicam que comportamentos talentosos podem ser desenvolvidos em indivíduos 

que não apresentam um desempenho elevado, inicialmente, em testes de inteligência e 

aptidão. Seguindo esse pensamento, o sistema de identificação, denominado de Modelo das 

Portas Giratórias (MPG), desenvolvido por Renzulli (1986), com o objetivo de encaminhar 

os jovens para formação de grupo de talentos, representa uma alternativa mais ampla e 

inclusiva no processo de reconhecimento do aluno talentoso. Esse grupo encaminha discentes 

para programas que oferecem oportunidades em experiências de aprendizagem avançada e 

criativa.  

A identificação de talentos parte do pressuposto de que uma pessoa, em algum 

momento e em determinadas circunstâncias, poderá apresentar comportamentos talentosos. 

Segundo Renzulli e Reis (1997), é necessário um método próprio de identificação de pessoas 

talentosas. Nesse sentido, eles propõem o MPG, a fim de identificar e facilitar programas de 
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atividades enriquecedoras, solucionar problemas novos, produzir novos produtos e obter, 

enfim, uma transformação social. 

O MPG foi pensado por Renzulli e Reis (1997) para identificar e posteriormente 

selecionar alunos talentosos para participarem do “Talent Pool” ou grupo de talentos. Esse 

modelo de identificação do talento foge aos procedimentos tradicionais quando propõe que o 

avaliador faça uso de diversas fontes de dados como psico e sociométrica, desenvolvimental e 

de produto ou realização (VIRGOLIM, 2014). 

Na implementação desse referido modelo, sugere-se que uma equipe de avaliação 

diagnóstica utilize diversos fontes para a coleta de dados, seguindo níveis diferenciados de 

identificação, passo a passo, conforme os descritos na tabela 2, a seguir:  

 

Quadro 3 – Passos para identificação dos alunos talentosos 

Critério de 

Pontuação do teste 
(aprox. 50% do 

grupo de talentos) 

Passo 1 
 Indicações por Pontuação em 

Teste de QI. 

O total de 

estudantes talentos 

é composto por 

aproximadamente 

15 a 25% da 

população geral. 

 

 

Critérios de 

Nomeação 

(Aprox. 50% do 

grupo de talentos) 

Passo 2 Nomeação pelos professores. 

Passo 3 
Nomeação pelos colegas e 

autonomeação (estudo de caso). 

Passo 4 
Nomeação especial: trabalhos e 

produtos criativos (estudo de caso). 

Passo 5 Notificação e orientação aos pais. 

Passo 6 
Informação de ação: engajamento, 

criatividade e motivação. 
Fonte: RENZULLI; REIS (1997) 

 

O Modelo de identificação proposto pelas portas giratórias é mais inclusivo, 

devido a encaminhar para o Grupo de Talentos cerca de 15 a 25% da população estudantil que 

manifestem uma ou mais habilidades acima da média em alguma área do saber, sentir ou 

criar, em oposição a programas para pessoas com altas habilidades/superdotação, que 

abrangem apenas 3 a 5% da população estudantil. 

Apesar desse sistema de identificação incluir outros tipos de talentos, além do 

acadêmico, não garante que a dinâmica escolar tradicional e rotineira caminhe no sentido criar 

um ambiente estimulador e desafiador para motivar os alunos para o aprofundamento nas suas 

áreas de interesse. Na maioria dos casos, os alunos criativos terminam desmotivados com a 

rotina escolar acadêmica, contribuindo para os altos índices de evasão escolar. Diante desse 

contexto, a avaliação diagnóstica do talento se torna relevante, na medida em que permite 

conhecer os comportamentos e necessidades dos aprendizes, antes de se preocupar com o que 

ensinar e com o que devem aprender (VIRGOLIM, 2014). 
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Esse sistema de identificação, conforme podemos observar no quadro acima, 

consiste em seis etapas: 

 

O passo 1: envolve indicação baseada em resultados em testes psicológicos 

(inteligência e aptidão); o passo 2: envolve a indicação de professores; o passo 3: 

envolve formas alternativas como autoindicação, indicação dos pais, colegas e testes 

de criatividade; o passo 4: (válvula de segurança número 1) inclui indicações 

especiais como as de professores que acompanharam o aluno em séries anteriores; 

no passo 5:, pais e alunos são notificados e orientados acerca da filosofia, 

procedimentos e atividades do programa em que o aluno participará e dos critérios 

utilizados para o ingresso do aluno no grupo de talentos; e o passo 6: (válvula de 

segurança número 2) baseia-se na informação da ação, na qual os professores são 

orientados a identificar alunos que têm um interesse inusual em algum tópico escolar 

(ALENCAR; FLEITH, 2001, p. 72). 

 

Pode-se perceber que essas seis etapas utilizadas no processo de identificação dos 

alunos, visando à formação do Grupo de Talentos, envolve informações de natureza: 

psicométrica, por meio dos testes de QI, capacidade e criatividade; desenvolvimental, através 

da identificação de pais, professores, colegas e do próprio aluno; sociométrica, através da 

indicação de colegas e de desempenho, em atividades escolares e externas. Ressalta-se, 

também, que a coleta de informações sobre o perfil dos alunos talentosos é mais subjetiva do 

que resultados em testes ou escalas, pois dependem da intuição, observação e das reações do 

professor ao desempenho do aluno nas tarefas (RENZULLI, 1986). 

O sistema de identificação proposto pelas portas giratórias, utilizado para a 

formação do Grupo de Talentos, é bastante flexível, constituindo-se em uma porta aberta aos 

estudantes não identificados pelos métodos tradicionais. Como consequência, pais, diretores, 

professores e coordenadores terão a oportunidade de participar ativamente da identificação. 

Além disso, compreendemos que o sistema de Grupo de Talentos também possibilita o acesso 

contínuo de um número maior de alunos aos programas de desenvolvimento do talento, 

minimizando o caráter elitista atribuído a essas práticas educacionais (RENZULLI, 1988). 

Os avaliadores que resolvam seguir a metodologia acima proposta não têm que 

necessariamente seguir uma após a outra nessa ordem. Porém, os autores Renzulli e Reis 

(1997) destacam a importância dos resultados nos testes psicométricos e da nomeação pelos 

professores, visto que esses meios de identificação correlacionados asseguram a inclusão 

automática dos estudantes no grupo de talentos, sendo aconselhável para os demais realizar o 

estudo de caso. Observa-se que 50% dos alunos avaliados são identificados através dos testes 

pela sua habilidade intelectual ou acadêmica, enquanto os demais são identificados por 

apresentarem o talento criativo-produtivo ou elevado nível de motivação na realização das 

tarefas (PASSOS; VALLE-RIBEIRO; BARBOSA, 2014; VIRGOLIM, 2014). 
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Em termos práticos, o sistema das Portas Giratórias é um modelo de identificação 

associado ao Modelo dos Três Anéis. Esse método de identificação contempla a criação de 

uma “cartela de talentos” ou Talent Pool intitulada Identifying Gifted Talent Children19 que 

consegue identificar, através de diferentes formas de nomeação, com confiabilidade, 

aproximadamente 25% dos alunos talentosos, com o intuito de formar um grupo específico na 

escola, que pode aproveitar-se dos diferentes serviços e práticas de enriquecimento escolar 

(RENZULLI; REIS, 1997). 

Observa-se, que, a partir dos critérios expostos no quadro, os estudantes, além da 

nomeação decorrente dos resultados em testes tradicionais como o de QI, podem ser 

identificados através: da observação do professor; por meios especiais, como a autonomeação 

e indicados por seus colegas; por caminhos alternativos, como os testes de criatividade; por 

meio de notificação dos pais e informação de ação ou produtos. A metodologia das Portas 

Giratórias se trata, portanto, de um sistema de identificação dinâmico, que pode ocorrer em 

qualquer período do ano letivo (VIRGOLIM, 2014). 

Renzulli e seus colaboradores (1997) propõem que, dentro dos serviços destinados 

a desenvolver os talentos dos estudantes, em primeiro lugar, deve-se identificar os interesses e 

estilos de aprendizagem de cada um. Em segundo, a partir dessa avaliação diagnóstica, 

devem-se prover experiências de aprendizagens contextualizadas com a realidade discente. 

Em seguida, convém que as atividades propostas estejam conectadas com as situações reais 

vividas, passadas e atuais. Convém, ainda, buscar a aplicação dos conhecimentos em 

situações práticas e, finalmente, que se desenvolva o pensamento criativo. Em síntese, 

importa que o estudante talentoso parta de suas recordações, entenda, aplique, analise e avalie, 

para que assim possam chegar ao nível de pensamento criativo e inventividade. 

Vejamos abaixo algumas possibilidades de avaliação diagnóstica do talento dos 

líderes de sala de aula: testes psicométricos, nomeação dos professores, nomeação pelos 

colegas e autonomeação, descritos a seguir. 

 

3.4.1 Indicação por meio dos testes psicométricos 

 

A indicação por meio de testes psicométricos normalmente é utilizada nos estudos 

com o objetivo de verificar resultados acima da média, principalmente no que diz respeito ao 

rendimento escolar, portanto, na área acadêmica. Logo, tais testes de QI não são adequados 

                                                           
19 Identificando crianças com altas habilidades/superdotação e talento. 
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para a identificação de talentos em outras áreas, como a criativa. A identificação por testes 

também é relevante nos casos de educandos que possuem QI acima da média, mas que tiram 

notas baixas, apresentam baixos escores, desmotivação para com o ensino e acham as aulas 

pouco atrativas (ALENCAR; VIRGOLIM, 2001; VIRGOLIM, 2014). 

Os testes psicométricos abarcam apenas de 1 a 3% da população com altas 

habilidades/superdotação. Todavia, quando se somam formas alternativas de identificação 

dessa população, incluindo a identificação de professores, pais, colegas e autonomeação dos 

estudantes devido à sua criatividade, liderança, dentre outras características, passa a abarcar 

cerca de 25% de uma população de talentosos na área acadêmica (ALENCAR; VIRGOLIM, 

2001; VIRGOLIM, 2014). 

Não se pode perder de vista que parte do insucesso escolar dos jovens talentosos 

decorre do fracasso da própria escola tradicional, mediante um currículo acadêmico 

monótono, repetitivo, em que as reais necessidades desses jovens não são atendidas, inibindo 

a manifestação de todo o seu potencial. Em ambientes pouco atrativos, os jovens terminam 

por enveredar por caminhos e práticas socialmente inadequadas, tornam-se agressivos, 

violentos, desenvolvem um autoconceito negativo, sentindo-se incapazes. Infelizmente, a 

escola massificada ainda não está preparada para atender ao potencial individual de cada 

aprendiz (ALENCAR; VIRGOLIM, 2001; LANDAU, 1990; VIRGOLIM, 2014). 

Percebe-se que, apesar das diversas inteligências e possibilidades de uso de 

multimeios para identificação dos talentos, ainda é muito frequente o uso de medidas que 

avaliam a inteligência através do QI, mesmo que se pretenda, por exemplo, identificar a 

criatividade ou envolvimento com a tarefa. Passos, Ribeiro e Barbosa (2014) ao revisarem a 

literatura especializada, inclusive internacional, encontraram poucos estudos empíricos 

baseados no MPG. Na maioria dos casos, o que se encontra é a análise a partir de dados 

coletados de testes de inteligência e/ou da nomeação dos professores (RENZULLI, et 

al.,1997; VIRGOLIM, 2014). 

 

3.4.2 Nomeação pelos professores 

 

Outra prática, igualmente importante, além dos testes psicométricos, na 

identificação de alunos para programas educacionais de identificação e incentivo ao 

desenvolvimento do talento é a identificação pelo professor a partir de um roteiro bem 

planejado. Para facilitar esse processo de identificação, o avaliador pode pedir ao professor 

para nomear aquele discente com maior: vocabulário; motivação para aprender; capacidade de 
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liderança; pensamento crítico mais desenvolvido; de quem os colegas gostam mais; com 

maior interesse na área de Ciências, dentre outras características. Além do aspecto intelectual, 

as características de personalidade devem constar no processo de identificação, como a 

independência de pensamento e julgamento, curiosidade, absorção e persistência nas tarefas 

que se propõe a realizar e autoconfiança. Esses traços devem ser posteriormente analisados e 

cultivados na educação dos alunos com talento (ALENCAR; FLEITH, 2001; RENZULLI, et 

al.,1997). 

Os docentes, por causa de sua proximidade cotidiana com os estudantes na sala de 

aula, são os mais indicados e recorridos para nomear, a partir da sua observação, os alunos 

mais talentosos, seja pela criatividade, rendimento escolar, capacidade de liderança, artística, 

esportiva, dentre outros aspectos, ou seja, características não detectadas pelos tradicionais 

testes de QI (ALENCAR; VIRGOLIM, 2001; LANDAU, 1990; VIRGOLIM, 2014). 

 

3.4.3 Nomeação por colegas 

 

Além da indicação dos talentosos por professores, a nomeação pelos colegas é 

uma alternativa a ser utilizada na identificação dessas pessoas, porém ainda pouco explorada. 

O MPG disponibiliza um formulário, no qual solicita primeiramente que o estudante nomeie o 

colega que ele pediria ajuda em seu dever de Matemática, Português, Ciências, dentre outras 

matérias. Em seguida, que aponte: o melhor na área artística, musical, esportiva, dança, teatro; 

o mais bem-humorado; aquele que tem as ideias mais originais, que escreve boas histórias. 

Para identificar a capacidade de liderança, pede que indique aquele colega que ele escolheria 

para liderar os trabalhos em grupo. Na última questão, solicita que indique o melhor aluno da 

turma (FELDHUSEN, 1998; RENZULLI; REIS, 1997; VIRGOLIM, 2014).  

 

3.4.4 Autonomeação 

 

Outra possibilidade pouco explorada, usada para selecionar aprendizes para um 

programa educacional de talentosos é a autoidentificação. O seu uso tem sido especialmente 

encorajado junto a pessoas do meio rural ou de nível socioeconômico desfavorecido. Através 

de um instrumento, o estudante reflete sobre aquelas áreas que ele considera que apresenta 

talento, cita produtos, descreve atividades realizadas e ações em desenvolvimento que 

evidenciam seu potencial naquelas áreas (FELDHUSEN, 1998; FREEMAN; GUENTHER, 

2000; RENZULLI; REIS, 1997). 
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No instrumento de autonomeação, é fornecida uma lista de áreas para que o aluno 

identifique aquelas em que considera que demonstra habilidade especial, como por exemplo: 

habilidade intelectual geral, matemática, linguagem, leitura, ciências, artes, liderança. Além 

de identificar uma ou mais áreas, o estudante também deverá justificar, descrever os projetos 

realizados ou atividades que possam evidenciar ou elencar motivos os que o levaram a se 

considerar bom naquela área (VIRGOLIM, 2014; RENZULLI; REIS, 1997). 

Uma das técnicas sugeridas para autoidentificação consiste em perguntar ao 

jovem sobre seus hobbies e interesses principais, as atividades desenvolvidas fora da escola, 

as formas de pensamento preferidas, bem como suas reações a elementos de seu ambiente. 

(RENZULLI; REIS, 1997; WESTBERG, 2002). 

Ao término desse tópico, é relevante enfatizar que a precisão do processo de 

identificação dos alunos talentosos pelo professor poderá ser aumentada através de uma 

formação continuada adequada, incluindo conteúdos como Educação Inclusiva, discussão da 

relevância do processo de identificação validado, instrumentos de observação, formas de 

coleta de informações, dentre outros. Também é essencial o professor saber fazer uso de 

formulários e escalas fidedignas e validadas através de pesquisas (FELDHUSEN; JARWAN, 

1993). 

A correlação positiva pelos dois primeiros procedimentos acima citados, como a 

indicação por testes e nomeação por professores, já assegura a identificação dos estudantes 

talentosos. Caso os alunos não sejam identificados por essas duas possibilidades de 

identificação, busca-se correlacionar com testes alternativos, como o de criatividade, 

motivação intrínseca e engajamento na tarefa. O estudo de caso, o levantamento de 

informações junto aos pais ou responsáveis e notificações especiais também representam 

alternativas para assegurar uma identificação (ALENCAR; VIRGOLIM, 2001; GUENTHER, 

2000; LANDAU, 1990; RENZULLI; REIS, 1997; VIRGOLIM, 2014). 

 

3.5 Instrumentos para identificação do talento de liderança 

 

Destacaremos nesse tópico, a seguir, alguns instrumentos validados e apropriados 

para a identificação dos alunos talentosos: i) A Escala para Avaliação das Características 

Comportamentais dos Alunos com Altas Habilidades – SCRBSS; ii) A Lista de observação 

pelo professor do CEDET; iii) Lista de Indicadores de Altas Habilidades e Talentos (UFC); e 

iv) Lista de Habilidades, Interesses, Preferências, Características e Estilos de Aprendizagem –

 LHIPCEA: 
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3.5.1 Escala para Avaliação das Características Comportamentais dos Alunos com Altas 

Habilidades – SCRBSS 

 

Para auxiliar os professores nesse processo de observação, um dos instrumentos 

mais utilizados nas pesquisas é a Escala para Avaliação das Características 

Comportamentais dos Alunos com Altas Habilidades – SCRBSS. Essa escala permite o 

professor identificar alunos em 10 áreas: criatividade, liderança, motivação, aprendizagem, 

artes cênicas e plásticas, música, planejamento, comunicação, expressão e precisão 

(RENZULLI et al., 1976; VIRGOLIM, 2014).  

Uma revisão reduzida da SCRBSS (RENZULLI et al., 2002) propõe a avaliação 

do talento a partir de quatro áreas distintas, a saber: i) aprendizagem, ii) criatividade, iii) 

motivação, iv) liderança. Por meio da aprendizagem, é possível avaliar o vocabulário, a 

facilidade de lembrar informações, o conhecimento sobre tópicos específicos, o nível de 

raciocínio analítico. Pela criatividade, pode-se avaliar a facilidade de produzir respostas 

incomuns, inéditas e inteligentes; a geração de ideias, soluções para problemas e situações 

incomuns; a imaginação, o senso de humor, o destemor de ser diferente, uma atitude 

transformadora (RENZULLI et al., 1976; VIRGOLIM, 2014).  

A motivação nos permite investigar o foco e o interesse por um tema ou tópico 

específico durante um longo tempo, como também o comprometimento e engajamento na 

tarefa ou questão a ser resolvida, a motivação intrínseca - com pouca necessidade de 

motivação extrínseca para iniciar, prosseguir e concluir um trabalho. A respeito da liderança, 

interessa observar: a articulação de ideias com facilidade; a boa comunicação com os outros; a 

posição de direcionar as atividades de grupo; a responsabilidade; o compromisso em concluir 

aquilo que iniciou ou se propôs a realizar; a iniciativa; a disponibilidade e voluntariado, dentre 

outros itens. Cada tipo de talento apresenta uma lista de comportamentos organizados numa 

escala em que o professor deverá assinalar conforme a frequência com que ocorrem: 

raramente ou nunca; ocasionalmente; em um grau considerável; sempre ou o tempo todo 

(VIRGOLIM, 2014). 

Utizando como referência os Modelos das Portas Giratórias (RENZULLI, 2014; 

VIRGOLIM, 2007), professores da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), integrados 

ao Programa de Identificação e Desenvolvimento de Estudantes Talentosos (PIDET) 

utilizaram a Escala de Nomeação dos Professores SRBCSS-R com o objetivo de obter 

estimativas do professor quanto às características de cada aluno nas áreas de aprendizagem, 

motivação, criatividade, liderança, comunicação (expressividade), comunicação (precisão), 
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planejamento, arte, música, drama, ciências, tecnologia, matemática e leitura. As 14 

dimensões do instrumento representam conjuntos diferentes de comportamentos (PEREIRA, 

2010). 

Conforme Pereira (2010), algumas características dos estudantes identificados 

como líderes podem ser enumeradas: são disponíveis; aceitam responsabilidades e cumprem o 

que prometem; o que se comprometem a fazer, e fazem bem feito; são autoconfiantes; gostam 

de se apresentar e normalmente sentem-se à vontade quando solicitados a mostrar seu trabalho 

à classe; são queridos por seus colegas de classe; são cooperativos com os professores e 

colegas; expressam-se bem e têm boa facilidade verbal; adaptam-se facilmente a situações 

novas; são flexíveis; normalmente não se incomodam quando a rotina é mudada; gostam de 

estar na companhia de outras pessoas; são sociáveis e preferem trabalhar em equipe; tendem a 

liderar os outros quando eles estão ao seu redor; participam da maioria das atividades sociais e 

culturais promovidas pela escola; sobressaem-se em atividades que se propõem participar 

(PEREIRA, 2010; RENZULLI, 2014; VIRGOLIM, 2007). 

 

3.5.2 A lista de observação do Centro para Desenvolvimento do Potencial - CEDET 

 

O CEDET20 realiza um trabalho para o desenvolvimento do talento e apresenta 

uma lista de 26 indicadores para observação em sala de aula. Os professores são solicitados a 

indicar os alunos que são os melhores nas áreas de linguagem, matemática e em atividades 

extracurriculares, que são críticos, originais, queridos pelos colegas, inteligentes, dentre outras 

características – (GUENTHER, 2000a, 2000b). 

Os objetivos do CEDET, a curto, médio e longo prazo, são voltados para a 

identificação, acompanhamento e estimulação dos talentos de estudantes das escolas públicas 

da comunidade de Lavras-MG. Sua proposta pedagógica visa não só à identificação e ao 

desenvolvimento das características dos alunos com talentos em uma área específica, mas 

principalmente sua formação integral, dentro dos princípios e valores humanistas de: 

autoconceito, autorrealização pessoal; boa convivência, consideração e respeito aos outros; 

visão de mundo ampla e relações com o ambiente; e contribuição consciente e intencional 

para com o aperfeiçoamento da sociedade e da qualidade da vida humana. A formação pessoal 

                                                           
20O Centro para Desenvolvimento do Potencial e Talento (Cedet), fundado em 1993, em Lavras-MG, é um 

centro de Educação Especial idealizado e estruturado pela educadora Zenita Guenther para a dinamização da 

metodologia CEDET: “Caminhos para Desenvolver Potencial e Talento”, cuja proposta é construir um meio 

de complementação e suplementação educacional de apoio aos educandos com altas habilidades/superdotação 

e talentos matriculados em diferentes escolas, nos diversos sistemas e níveis de ensino (GUENTHER, 2011). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_Especial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zenita_Guenther
https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_para_superdotados
https://pt.wikipedia.org/wiki/Talento_(aptid%C3%A3o)
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da criança talentosa é o centro gravitacional de todas as ações, intenções e preocupações 

(GUENTHER, 2006). 

O sistema regular de Educação, através das escolas, é envolvido na ação educativa 

do Cedet principalmente por duas vias: 

 

1ª. Coleta de dados de observação das crianças em sala de aula, levando à 

sinalização de talentos, potencial e capacidade geral acima da média da população 

comparável, no âmbito da atividade e vivência escolar; 2ª. Trabalho conjunto com o 

especialista responsável pelo acompanhamento daquela escola, em contatos 

semanais, planejamento e avaliação, e corresponsabilidade pela sequência e 

continuidade de atendimento oferecido às crianças (GUENTHER, 2006, p. 94). 

 

Primeiramente, antes de planejar uma atividade, cujo objetivo seja desenvolver o 

talento, o professor deve realizar uma avaliação diagnóstica a fim de que possa assegurar os 

principais interesses e vontades dos seus alunos. Para tanto, conforme Guenther (2006), não é 

necessária nenhuma situação envolvendo testes, medidas estandardizadas ou meios de 

“aferição” psicológica. O mais importante é: observar, identificar, conviver e acompanhar o 

aprendiz talentoso; coletar sua produção sob alguma forma de portfólio21; fazer a avaliação 

grupal e individual em cada situação, tendo o cuidado de expor as melhores formas de 

produção alcançadas pela criança ou jovem para a consideração de seus companheiros e 

equipe de orientadores. 

Conforme a perspectiva do Cedet, o processo de identificação e recrutamento dos 

participantes consiste em estabelecer um processo baseado na observação coletiva e geral da 

população escolar, principalmente pelos professores dentro da sala de aula, organizada de 

modo a não sobrecarregar o docente com a responsabilidade de nomear, indicar ou designar 

alunos que, em sua opinião, poderiam ser talentosos em uma área geral ou específica. Assim, 

o processo de identificação através da observação direta ocorre durante todo o ano letivo. A 

tarefa do professor é coletar dados de observação em sua turma, por meio de um “guia 

preestruturado”, em que ele vai indicando os estudantes que se sobressaem nos sinais, 

comportamentos e indicadores (GUENTHER, 2006). 

A folha para coleta de dados elaborada pela equipe do Cedet (GUENTHER, 2006) 

e disponibilizada para os professores (Anexo 1), abrange quatro domínios: inteligência geral, 

talento verbal e lógico-matemático; criatividade e/ou talento artístico; capacidade socioafetiva 

ou talento psicossocial; habilidades sensório-motoras, já descritas anteriormente nos tópicos 

                                                           
21 “Trata-se de uma coleção intencional dos trabalhos dos alunos, onde demonstra seus progressos e as 

realizações na participação da seleção de conteúdos, nos critérios de seleção, de julgamento de méritos e 

evidências da autorreflexão individual. Quanto ao formato poderá ser montado em pastas, fichários, vídeos e 

áudio” (JENSEN, 2011, p. 257). 
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sobre os talentos múltiplos. O trabalho realizado pelo Cedet/MG, conforme analisado, vem 

exercendo um importante papel no desenvolvimento de estudos nessa área de altas 

habilidades e talento.  

Com foco prioritário qualitativo e inclusivo dos múltiplos talentos, defende que a 

observação coletiva e geral da população escolar, principalmente pelos professores dentro da 

sala de aula, é imprescindível nesse processo. Importante ressaltar que outras universidades 

também estão com pesquisas na perspectiva da Educação Inclusiva e avaliação diagnóstica 

dos talentos e altas habilidades/superdotação, como um grupo de professores da Universidade 

Federal do Ceará (UFC), descrito no próximo tópico.  

 

3.5.3 Lista de Indicadores de Altas Habilidades e Talentos (UFC) 

  

Numa perspectiva de Educação Inclusiva, professores da Universidade Federal do 

Ceará (UFC), da Faculdade de Educação (FACED), com base nos estudos do Cedet e outros, 

elaboraram uma lista de características de altas habilidades/superdotação e talentos para 

facilitar a identificação do talento de alunos com surdez (FERNANDES, 2014; LAGE et al., 

1999; 2000; VIANA, 2005).  

Após pré-teste e validação, um grupo de pesquisadores da UFC, na área de 

avaliação educacional diagnostica e inclusiva, elaborou uma lista com vinte e seis indicadores 

dos diversos talentos, organizados de uma forma aleatória, para facilitar a nomeação dos 

professores dos melhores alunos em sala de aula de uma escola de surdos (Anexo 2). 

Fundamentados em uma perspectiva multidimensional da inteligência, os professores foram 

convidados, após um momento formativo, a indicarem os alunos: mais críticos com os outros 

e consigo próprio; mais questionadores e interessados; os que assumem a posição de liderança 

em sala; os melhores em desenho e atividades manuais, dentre outras características 

(FERNANDES, 2014; LAGE et al., 1999; 2000; VIANA, 2005).  

Nessa direção, Fernandes (2014), em sua tese de doutorado, elaborou um método 

para indicar altas habilidades/superdotação e talentos em surdos, no qual recorria ao 

depoimento de professores, colegas de turma e familiares. Para a indicação por parte de 

colegas da turma, a referida pesquisa se utilizou de uma lista, em que se pergunta, por 

exemplo, quais são os alunos de sua turma que sempre têm muitas ideias boas? Quais os 

colegas da turma que desenham muito bem? Em sua sala, quem você considera o melhor 

esportista? Escritor? Dentre outras questões. 
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Destacaremos no próximo tópico a lista de habilidades e características 

organizada pelo pesquisador Chagas (2008), que sugere um amplo leque de características e 

indicadores para identificação do talento e altas habilidades/superdotação. O método utilizado 

foi o modelo de autoidenticação, por todos os estudantes da escola. 

 

3.5.4 Lista de Habilidades, Interesses, Preferências, Características e Estilos de 

Aprendizagem – LHIPCEA  

 

Uma pesquisa exitosa foi realizada por Chagas (2008) fazendo uso da 

autoidentificação por parte dos alunos de toda a escola. Para tanto, o pesquisador utilizou a 

Lista de Habilidades, Interesses, Preferências, Características e Estilos de Aprendizagem -

 LHIPCEA é um instrumento examinado por especialistas, testado e validado para que o 

estudante talentoso identifique seus tipos de talentos, interesses e habilidades (CHAGAS, 

2008).  

A LHIPCEA é composta por cinco categorias: (1) habilidades, (2) preferências, 

interesses e aspectos motivacionais, (3) características pessoais, (4) relações interpessoais e 

acadêmicas e (5) estilos de aprendizagem. A lista de habilidades foi elaborada com base na 

Teoria das IM (CHEN; ISBERG; KRECHEVSKY, 2001; GARDNER, 2001). Traz uma lista 

de 154 itens para identificação do talento Linguístico-verbal (23), Lógico-matemático (21), 

visuoespacial (18), musical (15), cinestésico e corporal-cinestésico (13), mecânica-construção 

(18), interpessoal (17), intrapessoal (11) e naturalista (18). Diante de cada item da lista dessas 

oito subcategorias, o estudante deverá assinalar, com base em uma escala com quatro níveis 

de respostas: faço bem, faria bem se soubesse, não faço bem e não faço (CHAGAS, 2008). 

Na referida Lista (Chagas, 2008), as categorias de relações interpessoais e 

acadêmicas bem como de estilos de aprendizagem têm 19 e 27 itens, respectivamente, para 

serem assinalados com relação à ocorrência ou não de cada item. Há 47 itens voltados para 

preferências, interesses e aspectos motivacionais e uma a lista com 37 itens direcionados aos 

aspectos pessoais, assinalados quanto à ocorrência: sim, não e às vezes. Foram elaboradas 

com base na Escala para Avaliação das Características Comportamentais de Alunos com 

Habilidades Superiores (RENZULLI et al.,2000) e no Inventário de Estilos de Aprendizagem 

desenvolvido por Renzulli e Smith (2001).  

Ao término desse tópico, que trata das características do talento, especialmente o 

de liderança, abordagens metodológicas e instrumentos para sua identificação, consideramos 

que o sistema de identificação MPG deve ser adotado pelas escolas que se preocupam com a 
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Educação Inclusiva dos diversos talentos, como o criativo, a motivação e o engajamento nas 

tarefas pelos seus estudantes, indo além dos resultados meramente acadêmicos.  Escolas que 

se preocupam em desenvolver as habilidades de pensamento mais complexo, como a análise e 

a aplicabilidade do pensamento crítico e criativo, nas diferentes áreas, ocupam-se também de 

promover situações e ambientes que os discentes se motivem e engajem-se nas tarefas 

escolares (CHAGAS, 2008; RENZULLI, 2000; RENZULLI; REIS, 1997; VIRGOLIM, 

2014). 

Percebe-se, em decorrência desse estudo sobre as Portas Giratórias (RENZULLI; 

REIS, 1997; VIRGOLIM, 2014), que esse modelo de identificação se adequa ao propósito 

dessa pesquisa, por ser bastante flexível, por permitir outros instrumentos para auxiliar na 

identificação além dos testes de QI, como a nomeação de professores, colegas e a 

autonomeação, dentre outras possibilidades de avaliação diagnóstica, conforme analisado 

nesse tópico. 

Em síntese, compreendemos que o Modelo dos Três Anéis (RENZULLI, 1984; 

1986), cujo desdobramento prático é o Sistema de Portas Giratórias (RENZULLI, 1984; 

GUBBINS, 1982; RENZULLI; REIS, 1997; VIRGOLIM, 2014), convertido em média 

quantitativas ou análises qualitativas, traduz-se como uma metodologia adequada para 

avaliação educacional diagnóstica do processo de identificação dos líderes de sala de aula, 

conforme proposto neste estudo de caso. Ao final das diversas portas ou possibilidades de 

identificação, seja pelo avaliador externo ou internamente pelos docentes, colegas, dentre 

outras, alcançaremos uma avaliação dos talentos presentes no líder de sala, suas áreas fortes, 

características de personalidade e perfil de interesses.   

O resultado esperado, com o uso dos Três Anéis e seu desdobramento prático 

através das Portas Giratórias, é compreender que, primeiramente, os estudantes talentosos 

existem em uma determinada população, podem ser identificados e devem ser reconhecidos. 

Tão logo isso aconteça, espera-se que esse talento apresentado pelos jovens - quer sejam por 

se destacarem na área intelectual, acadêmica ou por sua dimensão criativa, de liderança, de 

motivação ou engajamento nas tarefas - seja aproveitado e que serviços educacionais, 

disponibilizados para satisfazer suas reais necessidades específicas de desenvolvimento. Caso 

os docentes não ofereçam oportunidades aos estudantes talentosos, práticas metodológicas 

ativas, para que possam manifestar seus talentos, condutas próprias, autônomas e originais, 

eles dificilmente preservarão e desenvolverão seu potencial. Infelizmente, talento que não se 

cultiva se perde (ALENCAR; VIRGOLIM, 2001; VIRGOLIM, 2014).  
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É indiscutível a relevância do avaliador externo e dos avaliadores internos como a 

gestão e os professores, bem como o próprio aluno e seus colegas saberem identificar os 

talentos e as reais necessidades dessa população. Não atendê-los é escolher o fracasso escolar 

e comprometer o desenvolvimento pleno do seu potencial cognitivo, intelectual, emocional e 

criativo. 

A identificação dos alunos talentosos assume, portanto, uma abordagem 

humanista, que se utiliza de múltiplos instrumentos e critérios, considerando a coleta de 

informações de várias fontes em prol da abertura da escola para a adoção de outras formas de 

identificação dos talentos, formativas e compreendidas com práticas que atendam às 

verdadeiras necessidades dos sujeitos (GUBBINS, 1982; GUNTHER, 2006; RENZULLI, 

1984, 1986; RENZULLI; REIS, 1997; VIRGOLIM, 2014). 

 

3.6 Por práticas de ensino enriquecedoras dos talentos múltiplos 

 

As céleres transformações e avanços da sociedade globalizada, fluida e 

tecnológica, acumularam riscos e problemas de toda ordem. Neste contexto, questiona-se o 

papel da escola pública e em que medida a mesma tem correspondido positivamente para o 

processo civilizatório de emancipação e realização humana. Novos problemas, complexos e 

plurais, exigem uma nova escola: engajada com os desafios contemporâneos; comprometida 

com a formação ampla; capaz de contemplar temáticas em prol do desenvolvimento moral; 

promotora do atendimento às necessidades educativas específicas da atualidade e 

fortalecedora de potenciais de todos os alunos em diversos níveis, como através do uso do 

Enriquecimento Escolar (PAIM, 2016; RENZULLI, 1997; ROBINSON, 2010, 2011). 

Sabatella (2008, p. 182) define a categoria enriquecer como “a promoção de 

experiências variadas de estimulação com o objetivo de atingir um desempenho mais 

expressivo, apresentando desafios compatíveis com as habilidades já desenvolvidas pelo 

aluno”. Para o Centro de Desenvolvimento do Talento (Cedet), as atividades de 

enriquecimento são: “[...] ações e experiências relacionadas, seja ao currículo escolar, seja ao 

interesse próprio da criança ou jovem, envolvendo níveis de pensamento mais elevados de 

maior complexidade; orientação para criação, colocação e resolução de problemas” 

(GUENTHER, 2006, p. 104). 

A proposta da adoção de Enriquecimento Escolar (EE) parte, institucionalmente, 

do Centro Nacional de Pesquisas sobre Superdotado e Talentoso da Universidade de 

Connecticut, nos EUA, com o objetivo de tornar a escola um local para identificação e 
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desenvolvimento de talentos por toda a escola (CHAGAS, 2007; PAIM, 2016). Como modelo 

ou programa educacional, surge principalmente pela proposta de Joseph Renzulli 

(RENZULLI, 1997, 2004) como um conjunto de medidas educativas de suporte/apoio ao 

desenvolvimento de alunos com altas habilidades/superdotação e talento. 

A estrutura do enriquecimento, na perspectiva de Renzulli (1997), que neste 

trabalho se direciona aos alunos identificados com características de liderança, favorece o 

contínuo envolvimento motivacional dos participantes. Está repleto de atividades 

contrastantes, ativas, desafiadoras. Aborda assuntos normalmente não contemplados no 

currículo convencional e valoriza mais a criatividade, o relacionamento interpessoal, o 

exercício do pensamento crítico e a investigação. Consiste em uma proposta ou em uma 

abordagem diferente e mais instigante que aquela da rotina escolar, que normalmente se 

preocupa em transferir mais quantidade de conteúdos, ao invés de maior qualidade e 

profundidade (MIRANDA et al., 2009; PAIM, 2016; SABATELLA; CUPERTINO, 2007). 

Miranda et al. (2009, p. 77), acrescentam que o EE não se trata apenas de um 

aprofundamento ou desenvolvimento em área específica de habilidade ou talento, mas 

perpassa pela ampliação e inserção de transversalidades nas aprendizagens, o que proporciona 

“[...] conhecimentos, habilidades e o desenvolvimento de dimensões pessoais mais amplas”. 

No que se refere à execução dos modelos de atendimento, Sabatella e Cupertino 

(2007) apontam que as alternativas de agrupamento e enriquecimento são abrangentes e 

sugerem que o atendimento a esse público ocorra, principalmente, dentro das escolas. O MEC 

sugere alternativas de enriquecimento que pode se dar na própria sala de aula: com programas 

curriculares enriquecidos; em grupos, com conteúdos paralelos ao currículo comum; em 

grupos, com atividades diferenciadas em alguns aspectos da programação normal; em salas de 

recurso, em horário contrário ao da classe regular e por meio do ensino com professor 

itinerante (BRASIL, 1995). 

Possibilidades fundamentais são citadas pelos estudiosos para a realização do 

Enriquecimento Escolar. Sabatella (2008) destaca, nesse sentido, três aspectos ou 

possibilidades: (1) As práticas de enriquecimento poderão ser realizadas inserindo-as no 

próprio mapa curricular, fazendo-se os ajustes necessários nesse caso (adaptações e 

ampliações), contemplando assim os interesses dos alunos; (2) Contemplando os contextos 

específicos de aprendizagem, o que resultará em medidas para flexibilizar ou diversificar o 

currículo; (3) Poderão ser realizadas através de projetos independentes, sejam individuais ou 

em grupo, bastantes diversos em objetivos, áreas e formas de realização. 
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Aprofundando-se no EE, Sabatella e Cupertino (2007) apresentam, ainda, as 

seguintes possibilidades de enriquecimento: i) dos conteúdos curriculares; ii) do contexto de 

aprendizagem; iii) extracurricular. O enriquecimento dos conteúdos envolve as adaptações 

curriculares, ampliações curriculares, tutorias específicas e monitoria. Quanto às adaptações 

curriculares, são ampliados e alterados os objetivos, os conteúdos são adicionados e/ou 

excluídos, e aspectos como metodologia, atividades, distribuição do tempo e critérios de 

avaliação são modificados. Todos os conteúdos básicos, optativos e transversais precisam ser 

atingidos com a participação ativa dos alunos, tutores e de toda a equipe escolar. A ampliação 

curricular é mais simples, por se referir a algumas disciplinas curriculares, aprofundando os 

conteúdos e variando as atividades, feitas pelos professores das salas de aula comum, por 

estarem em contato direto com o aluno. Desse modo, tanto a adaptação quanto à ampliação 

podem ser aplicadas individualmente ou em grupos (SABATELLA; CUPERTINO, 2007). 

Outra possibilidade dentro desse modelo para enriquecer os conteúdos são as 

tutoria e monitoria específicas. A prática de tutoria acontece quando há a participação do 

professor da própria escola, alguém de fora da escola ou um colega mais adiantado para 

ajudar a impulsionar a aprendizagem do aluno através de atividades de enriquecimento. 

Entende-se, por tutoria, o auxílio dado por um profissional especializado na área de talento do 

estudante, sendo que esse acompanhamento pode ocorrer, por exemplo, com a realização de 

um projeto de pesquisa, executado pelo aluno, com orientação e apoio do profissional. No que 

se refere à monitoria, ela tem se destacado como uma prática comum de enriquecimento 

curricular dos conteúdos nas escolas públicas, principalmente nas disciplinas de Língua 

Portuguesa e Matemática, exigidas nas avaliações externas, e que serve como recurso 

motivacional e de aprofundamento do talento apresentado pelos alunos. Nesse contexto, 

monitorar é ajudar os colegas a aprender, ensinar com o apoio e orientação do professor. 

Além da monitoria, é muito importante também os serviços voluntários proporcionados no 

contexto escolar (BARBOSA et al., 2008; SABATELLA; CUPERTINO, 2007). 

O enriquecimento da aprendizagem resulta de uma proposta pedagógica flexível, 

que possibilite, aos aprendizes, ambientes diversos, práticas de ensino desafiadoras, o respeito 

e a inclusão da diversidade humana. Ou seja, os projetos de ensino devem se encaminhar no 

sentido de possibilitar combinações diversas e, se possível específicas, em prol do 

atendimento dos alunos com talentos específicos. As atividades de aprendizagem devem, 

portanto, contribuir para motivar o aluno a aprender “como fazer”, usando metodologia 

adequada à área de interesse, fornecendo instrumentos e materiais, ensinando técnicas que 

contribuam para o desenvolvimento de habilidades criativas e críticas, habilidades de pesquisa 
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e habilidades pessoais como liderança, comunicação (BARBOSA et al., 2008; JENSEN, 

2011; SABATELLA; CUPERTINO, 2007). Com o objetivo de atender as diferentes 

demandas e necessidades de aprendizagem, a escola necessita observar e identificar as 

diversas formas e estilos que os alunos aprendem, seus conhecimentos prévios, o contexto 

social no qual ele está inserido, identificar suas habilidades potenciais e limitantes, forças e 

fraquezas, bem como observar a expressividade de cada um. Para tanto, necessita beneficiá-

los com uma diversificação do currículo, conteúdos programáticos flexíveis e enriquecidos, 

com a possibilidade inclusive da formação de grupos de talentos. Ou seja, a escola deve 

identificar os talentos e prover o currículo segundo as necessidades dos jovens, considerando 

suas diferentes características, seu nível de conhecimento e expressividade particular. Os 

alunos com talento de liderança, por exemplo, destacam-se por suas habilidades sociais. 

Portanto, práticas de ensino enriquecedoras devem ser propostas a essa população para que 

eles desenvolvam seu potencial para liderar (VIRGOLIM, 2014). 

Além do enriquecimento dos conteúdos e da aprendizagem, existe a possibilidade 

da escola desenvolver o enriquecimento extracurricular com o objetivo de desenvolver o 

talento de liderança nas diferentes áreas da atividade humana. As práticas enriquecedoras 

extracurriculares poderão ser desenvolvidas tanto por meio de um programa de 

desenvolvimento individual de talentos específicos, personalizado, direcionado com o apoio 

de tutores ou mentores, como também através de grupos pequenos com o intuito de 

desenvolver algumas habilidades de liderança, como relações interpessoais, criatividade, 

motivação pelo conhecimento, comunicação, dentre outras. Segundo Virgolim (2014), as 

atividades de enriquecimento objetivam atender as necessidades socioafetivas dos alunos e 

tornar as práticas de ensino as mais desmassificadas possíveis, porém não se pode perder de 

vista os parâmetros curriculares nacionais gerais.  

Projetos desenvolvidos individual ou coletivamente com o objetivo de resolver 

problemas reais ou simplesmente de atender a uma curiosidade, aprofundando-se no 

conhecimento, facilitam o uso de metodologias, as relações humanas e o uso de diversos 

materiais mais avançados. Os estudantes ficam mais motivados e engajados nas tarefas 

propostas pelo projeto do seu interesse e no final a escola promove eventos para que o aluno 

talentoso possa apresentar seus produtos (FERNANDES, 2014; SABATELLA; 

CUPERTINO, 2007). 

Nessa mesma perspectiva, em seu modelo de enriquecimento escolar, Renzulli 

(2004) destaca a importância das atividades exploratórias gerais, que normalmente não estão 

previstas na proposta de ensino curricular, que devem ser inseridas quando for identificado o 
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interesse do discente naquele tópico específico. Para enriquecer o currículo com temas 

diversificados a fim de atender aos diversos interesses, a escola poderá proporcionar palestras, 

aulas de campo, eventos científicos e culturais, dentre outras atividades enriquecedoras, 

utilizando-se de diferentes tarefas, desafios, materiais, recursos visuais e audiovisuais, 

informática, pesquisa (FERNANDES, 2014; SABATELLA; CUPERTINO, 2007). 

Além dessas atividades, a escola poderá oferecer um momento individualizado 

por aconselhamento e orientação vocacional, com apoio de professores, gestores e 

profissionais disponíveis na escola para esse fim. Na oportunidade, os educandos poderão 

discutir seus projetos de vida, objetivos, metas, bem como compartilhar suas experiências nos 

grupos de desenvolvimentos de talentos, seus avanços e desafios. O atendimento 

individualizado também é uma oportunidade de orientação, follow-up, feedbacks, suporte, 

enfim uma chance de desenvolvimento integral do alunado (BARBOSA et al., 2008; 

PASSOS, 2013). 

Outras possibilidades de agrupamentos por interesse em diversas áreas são as 

atividades extracurriculares nos sábados ou contraturno, na escola ou em outro local da 

comunidade. Jovens têm muito interesse por competição, contanto que seja uma competição 

saudável, atividades competitivas como torneios esportivos, olimpíadas científicas, desafios, 

participação em concursos devem ser estimuladas. Outro interesse dos jovens é por 

informática e tecnologia, devendo a escola possibilitar oportunidades para o seu 

desenvolvimento tecnológico, que poderá ser aplicado em diferentes áreas, através do uso do 

computador, internet, ambientes de aprendizagem e outras ferramentas pedagógicas. A escola 

também poderá prever, no seu currículo, parceria para a oferta de estágios na área de interesse 

do jovem. Nessa experiência, o aluno recebe apoio e orientação de um profissional habilitado 

(SABATELLA; CUPERTINO, 2007). 

Seguindo a orientação filosófica e o referencial teórico humanista, o Cedet, 

através de atividades grupais ou individuais, sob a forma de grupos de interesse, projetos e 

encontros gerais, organiza seu projeto pedagógico em três áreas de enriquecimento 

(GUENTHER, 2006, p. 105-107): 

 

1.Comunicação, organizações e humanidades: área de enriquecimento voltada para 

a convivência e identificação do aluno talentoso com o outro através de experiências 

ligadas à vida e inter-relações humanas, grupos, organizações, comunicação e 

vivência comum; 

 2. Ciência, investigação e tecnologia: voltada para ampliar e aprofundar a visão de 

mundo, abrindo portas para os vários campos do conhecimento científico, das 

relações do Homem com seu ambiente, e vias pelas quais se pode conhecer melhor o 

mundo que nos rodeia, de forma organizada e racional. [...] Esta área no Cedet é 
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trabalhada principalmente em colaboração com os departamentos da Universidade 

Federal de Lavras; 

3. Criatividade, habilidades e expressão: proporciona oportunidade para atividades 

e experiências voltadas para o autoconhecimento e cultivo das relações da pessoa 

consigo mesma, e fortalecimento do autoconceito, procurando desenvolver e 

exercitar o lado pessoal dos sentimentos, apreciação da beleza, relações com o 

próprio corpo, autocontrole, saúde emocional e convívio para metas comuns. 

 

Diante do exposto, aqueles educadores que se propõem a desenvolver atividades 

enriquecedoras dos talentos na escola, ou mesmo em um centro de enriquecimento, 

necessitam contar com o apoio de uma equipe multidisciplinar, integrando, se possível, 

profissionais de várias áreas, principalmente se a sua proposta for desenvolver os quatro 

domínios de talentos (GUENTHER, 2006). 

Quanto mais o ambiente escolar for enriquecido, maiores serão as possibilidades 

de manifestações e desenvolvimento de talentos. Por isso, é imprescindível o bom uso dos 

laboratórios de Informática, de Ciências, salas de apoio multimídias e biblioteca pelos 

professores, tutores e monitores, tanto no horário regular como também em contraturno, para 

o desenvolvimento de projetos individuais e coletivos, estendendo-se por toda a escola. 

Porém, essas salas só funcionarão bem com o objetivo de enriquecer e estimular os alunos 

para aprender mais, quer seja de forma individual ou equipes, se forem bem planejadas as 

propostas pedagógicas (BARBOSA et al., 2008; PASSOS, 2013).  

O desenvolvimento do talento tem como objetivo principal beneficiar os 

estudantes talentosos, como também propiciar, para essa população, atividades de 

enriquecimento. Reitera-se que um dos objetivos finais do reconhecimento e do 

desenvolvimento de talentos é estimular os alunos a construir uma base sólida para que eles 

adquiram autonomia para escolher, continuar e motivar-se a fim de se engajarem em 

atividades estimuladoras do seu talento (ALENCAR; FLEITH, 2003; FELDHUSEN, 2001; 

FELDHUSEN; TREFFINGER, 1996).  

Em síntese, o enriquecimento pode ser de conteúdos, de aprendizagem, de 

currículos e de contextos. Poderá envolver experiências acadêmicas em grupos temáticos 

simples ou avançados com o objetivo de preparação para exames, olimpíadas e ingresso no 

mercado de trabalho ou nas universidades. Mas as escolas também poderão proporcionar, aos 

seus alunos, a formação de grupos com discentes talentosos interessados em artes, esportes, 

liderança, dentre outros tipos de talentos. Nessas oportunidades, os estudantes talentosos 

podem desenvolver a criatividade, motivação, propor ideias, inventar, experimentar, 

investigar e propor soluções para determinados problemas, em horários diferentes, 

concomitante ao conteúdo estudado na sala de aula em uma disciplina ou em um curso. 
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As estratégias de enriquecimento supracitadas podem e devem ser usadas para os 

demais estudantes, melhorando o ensino para todos os alunos, inclusive para os talentosos. 

Dentre as atividades elencadas, as atividades exploratórias gerais e as de aprendizagem 

tornam as aulas mais prazerosas, provendo atendimento às necessidades educacionais, 

desenvolvendo de forma plena o potencial de todos (BARBOSA et al., 2008; GUENTHER, 

2006; SABATELLA; CUPERTINO, 2007).  
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A revisão da literatura apresentada nos capítulos anteriores esclarece que pessoas 

talentosas sempre estiveram presentes desde os tempos mais remotos em diferentes povos, 

culturas e contextos históricos, evidenciando que tanto o aspecto hereditário, mas 

principalmente o ambiental colaboram juntos para o desenvolvimento e manifestação dos 

múltiplos talentos. Na atualidade, a concepção do talento é considerada multidimensional 

(GARDNER, 2001; GUENTHER, 2006; RENZULLI, 1997, 2004). No entanto, diversos tipos 

de talentos existentes na juventude passam despercebidos, devido ao foco da escola 

prioritariamente na cognição e no talento acadêmico. Nesse contexto, pouco tempo sobra no 

currículo para avaliar diagnosticamente os interesses individuais e prover práticas de ensino 

enriquecedoras para essa clientela. 

Neste capítulo, iremos discorrer sobre o referencial teórico-metodológico e os 

procedimentos que orientam a pesquisa: natureza do estudo, caracterização dos sujeitos, 

procedimentos, o método de pesquisa e os instrumentos utilizados, o delineamento da 

pesquisa com base em estudo de caso, a caracterização do locus, da coleta e análise dos dados.  

 

4.1 Tipo de pesquisa 

 

O tipo de pesquisa dessa pesquisa caracteriza-se como de natureza qualitativa na 

forma de um estudo de caso: 

 

4.2 Pesquisa qualitativa 

 

O modelo de conhecimento denominado Positivista se adequou perfeitamente à 

apreensão e ao manejo do mundo físico. Mas logo os cientistas se deram conta de que o 

conhecimento do mundo humano não podia se reduzir a parâmetros e critérios experimentais 

matemáticos. Quando o homem era considerado como um objeto puramente natural, faltavam 

importantes aspectos específicos relacionados ao seu conhecimento. Como condição 

específica para abordagem do ser humano, o método positivista se mostrou ineficaz 

(SEVERINO, 2007). 

Diante desse paradigma científico, a abordagem qualitativa em pesquisa nas áreas 

da Educação e Ciências Sociais tem representado um caminho alternativo à rigidez positivista, 

por se aprofundar em um estudo de uma comunidade específica e complexa à medida que 
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envolve pessoas, relações humanas, cultura organizacional, crenças, valores, dentre outros 

atributos que necessitam ser descritos e interpretados, e não podem ser resumidos a dados 

quantificáveis. Na pesquisa qualitativa, grande parte das questões levantadas tem dimensões 

sociais, ou seja, dizem respeito às ideias que o sujeito tem sobre a realidade, às representações 

sociais que faz dessa mesma realidade, aos seus símbolos, suas crenças e valores (MINAYO, 

2003). 

O objeto da pesquisa social é essencialmente qualitativo por possibilitar tratarmos 

de uma realidade da qual nós próprios, na condição de seres humanos, somos agentes. 

Possibilita, ainda, acompanhar valores, atitudes e opiniões da sociedade, incluindo relações 

raciais, religiosas, culturais, políticas, de violência, de comportamento, de relações humanas, 

de direitos civis, exclusão e desigualdade social, entre outros temas. É graças a seu caráter 

qualitativo que as pesquisas têm contribuído com afinco para questões sociais relacionadas 

com mudanças educacionais, tais como melhoria, reforma e inovação do ensino (MINAYO, 

2003). 

Na pesquisa qualitativa, destacam-se algumas características: é descritiva - a 

coleta de dados é diretamente do ambiente. Um dos instrumentos-chave desse tipo de 

pesquisa é o pesquisador/avaliador, pois interpreta os fenômenos. O foco é no processo e não 

no resultado final. A análise dos dados coletados realizada pelo pesquisador é intuitiva e 

indutiva. Não necessita de métodos e técnicas estatísticas para mensurar os eventos estudados. 

Exige uma identidade e vínculo entre o pesquisador e seu objeto de estudo (GODOY, 1995). 

Segundo André (2005), as qualidades ideais para um pesquisador que deseja 

realizar um estudo de caso qualitativo são: i) que saiba tolerar e lidar com situações ambíguas, 

dúvidas e incertezas; aceitar o desafio do incerto. Apesar da exigência de um bom 

planejamento, ele deve ser flexível, aberto, para que possa se adequar a tomadas de decisão 

conforme situações, problemas, imprevistos e necessidades exigidas durante o processo; ii) 

que tenha sensibilidade, principalmente durante a coleta de dados, estando atento a tudo que 

se passa no ambiente estudado, os envolvidos, seus comportamentos, dentre outras variáveis. 

Ver, enxergar e ouvir mais que o aparente, o dito; iii) que saiba perguntar objetivamente e 

ouvir com atenção. Sua boa comunicação facilita o processo de estabelecimento de rapport, 

especialmente durante as entrevistas; iv) que seja empático com os colaboradores da pesquisa. 

Ser empático é saber se colocar no lugar do outro, valorizar o sujeito que exerce, na pesquisa 

qualitativa, um papel ativo no processo de produção do conhecimento a partir de suas 

experiências cotidianas e maneiras de interagir com o problema em destaque, que constitui o 

centro de interesse do pesquisador. 
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A pesquisa qualitativa descreve fenômenos singulares e subjetivos, sendo 

apropriada para aprofundar-se em uma temática específica e no desenvolvimento científico. 

Todavia, há um processo indissociável entre subjetivo e objetivo no que se refere à 

necessidade do rigor metodológico na condução de pesquisas qualitativas, ultrapassando a 

abstração teórica na análise do material coletado. Igualmente, convém ressaltar a importância 

de se chegar a proposições práticas visando a transformações da realidade (GIL, 2002; 

MINAYO, 2008). A seguir, analisaremos o estudo de caso. 

 

4.3 Estudo de caso 

 

Estudo de caso, para Stake (1994), não é uma escolha metodológica, mas uma 

escolha do objeto a ser estudado. Uma questão fundamental para ele é o conhecimento 

derivado do caso, ou melhor, o que se aprende ao estudar o caso. Debruçar-se sobre o estudo 

de um caso é escolher aprofundar-se em uma situação particular e sua complexidade, quando 

o referido estudo acontece de uma forma dinâmica e sistêmica em determinadas 

circunstâncias. Por consequência, a abordagem qualitativa é a que mais se adéqua ao estudo 

de caso, por seu caráter naturalista, holístico, etnográfico e fenomenológico (VIANNA, 

2000). 

Por conseguinte, a opção pelo estudo de caso se amolda aos objetivos da pesquisa 

ora proposta, por partir da necessidade de compreender o fenômeno da identificação de 

liderança estudantil no contexto escolar, como ocorrem os processos e, assim, fazer uma 

análise à luz de uma perspectiva integrada. O estudo de caso tem por objeto de pesquisa uma 

unidade, que busca analisar profundamente e não separar o fenômeno do seu contexto, do 

sujeito, no nosso caso, o aluno que ocupa a posição oficial de liderança em sala de aula 

(GODOY, 1995).  

O estudo de caso tem também por intento alcançar melhor compreensão de uma 

situação particular, instituição ou determinado programa curricular. Permite elencar distintos 

elementos que possibilitem, a partir de um único caso, a construção de uma epistemologia do 

particular. Na maioria dos estudos de caso, predomina as descrições e as interpretações 

subjetivas (VIANNA, 2000). O crucial, em estudo de caso, é a natureza epistemológica. O 

questionamento é: o que efetivamente se pode apreender a partir de um único caso simples ou 

coletivo? 

Stake (1994) enumera algumas características do estudo de caso: i) enfoque 

totalizante, holístico; ii) privilegia os aspectos subjetivos para o conhecimento científico; iii) 
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considera os dados coletados in natura, respeitando suas origens e padrões; iv), livre de 

testagem de hipóteses pré-fixadas, na maioria das vezes; v) dependendo dos objetivos a serem 

alcançados, apresenta natureza qualitativa ou qualiquantitativa. 

O estudo de caso poderá se caracterizar em três tipos: intrínseco, instrumental e 

coletivo. O caso que iremos estudar se caracteriza como intrínseco, visto que objetiva 

compreender um caso particular, relacionado ao processo de identificação dos líderes em sala 

de aula, ouvir os professores diretores de turma que medeiam o processo de sua identificação, 

nas aulas de Formação Cidadã, no contexto de uma Escola Estadual de Educação Profissional 

localizada no município de Tabuleiro do Norte, interior do Ceará. O estudo de caso intrínseco 

difere do instrumental e do coletivo, porque esses tipos visam compreender melhor 

determinado aspecto controverso ou o aprimoramento de uma determinada teoria ou 

multicasos e várias teorias. Nesses dois últimos tipos, segundo Stake (1994), o estudo 

intrínseco do caso é secundário (VIANNA, 2000). 

O avaliador/pesquisador, no estudo de caso, é atuante, envolve-se e relaciona-se 

de forma a participar de todas as operações relativas ao caso, o que lhe vai possibilitar uma 

reflexão mais intensa sobre as ocorrências observadas. Faz-se necessário identificar o 

potencial de informações que o caso selecionado é capaz de nos fornecer, ou seja, espera-se 

que este nos proporcione oportunidade para aprender. No que se refere à seleção da amostra 

pelo avaliador, vai depender da sua experiência e da sua capacidade de intuição (STAKE, 

1994). É imprescindível que o avaliador, anteriormente à seleção da amostra, discuta o 

problema com diferentes pessoas e obtenha dados bem definidos (VIANNA, 2000). 

Stake (1994), apesar de apresentar suas vantagens, alerta, no entanto, que o estudo 

de caso apresenta alguns limites: não permite generalizações, seu foco está em compreender o 

universo avaliado; requer dedicação contínua e tempo disponível para realizações de coleta de 

dados e suas análises a contento; a ideia distorcida, no espaço acadêmico, de que a 

metodologia é de fácil entendimento e efetivação; desconhecimento e inexperiência dos 

avaliadores/pesquisadores acerca dos pormenores que envolvem o método em si. 

Com a ideia de uma avaliação/pesquisa naturalista, que enfatiza os microespaços 

sociais em sua forma plena de ser e existir, Stake (1994) promove o espaço educativo (escola) 

ao patamar de laboratório de pesquisa do DNA do ensino e da avaliação. Assim, permite a 

construção da chamada utopia promissora de uma avaliação formativa, à medida que a 

reflexão permeará o contínuo da ação educativa. 
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4.4 Descritiva 

 

Descrever significa identificar, relatar. Assim, a pesquisa descritiva tem como 

objetivo informar situações, fatos, opiniões ou comportamentos que têm lugar na população 

analisada, a partir de uma situação real e específica (TRIVINOS, 1987). 

Esse tipo de pesquisa se adéqua ao nosso objeto de estudo, visto que focaremos 

em uma situação prática a fim de compreender e analisar as informações disponíveis com os 

atores da comunidade escolar (professor, diretor da turma e líderes de sala), investigando 

como ocorre o processo de identificação de líderes de sala de aula no Ensino Médio. 

Por conseguinte, a pesquisa descritiva adéqua-se a esse estudo de caso, porque: 

 

[...] Procura ilustrar a complexidade da situação e os aspectos nela envolvidos [...] 

São considerados importantes na medida em que apresentam informações sobre 

fenômenos pouco estudados. Frequentemente formam uma base para futuros 

trabalhos comparativa e de formulação de teoria (GODOY, 2008, p. 124). 

 

A pesquisa descritiva busca a descrição exata dos fatos e fenômenos a partir do 

contexto de uma realidade específica, com suas características, valores e crenças relacionadas 

a uma cultura escolar peculiar. Portanto, esse tipo de estudo adéqua-se ao caso em destaque, 

na medida em que a intenção do pesquisador/avaliador é avaliar como acontece o processo de 

identificação dos líderes de sala de aula em uma escola pública do estado do Ceará do Ensino 

Médio, cujo ensino é integrado à educação profissional, com características, valores e crenças 

relacionados a essa cultura específica nessa comunidade escolar (TRIVINOS, 1987). 

 

4.5 Lócus da pesquisa 

 

O Estado do Ceará, atendendo a uma necessidade local de formar jovens 

qualificados para atuarem no crescente mercado de trabalho, assume o desafio e o 

compromisso de implementar o Ensino Médio integrado à Educação Profissional. O projeto 

desse modelo teve início em 2008 e hoje a rede pública do estado do Ceará conta com 119 

escolas profissionalizantes nesse nível de ensino. 

 A Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP), nível médio, objeto de 

estudo do caso, está localizada no município de Tabuleiro do Norte, interior do Ceará. Desde 

sua implantação, a Escola se reorganizou para adaptação a um regime de tempo integral e 

para oferecer o ensino médio integrado à formação profissional de nível técnico, de forma 

concomitante. Atualmente, a EEEP possui 390 alunos matriculados, distribuídos nos três anos 
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do Ensino Médio, contemplando os cursos técnicos de Administração, Enfermagem, 

Edificações e Informática. A gestão escolar é formada por um diretor, três coordenadoras 

escolares, uma secretária e uma assessora administrativo-financeira, que atuam com um corpo 

docente formado por 34 professores (formação geral, profissional e apoio pedagógico). 

Os seguintes valores norteiam a prática pedagógica da referida Escola Profissional 

lócus da pesquisa: ética e compromisso com o bem social, como fatores determinantes do 

sucesso; respeito à dignidade humana; disciplina como mecanismo de organização; confiança 

para garantir uma reação harmoniosa e comunicação como instrumento de integração. A EP 

tem como visão formar jovens comprometidos com sua formação pessoal, social e 

qualificação profissional. Quanto à sua missão, consiste em formar cidadãos éticos e 

autônomos, capazes de gerir suas competências e habilidades, ou seja, formar lideranças. 

Conforme seu Plano de Ação 2018, espera os seguintes resultados para os alunos: rendimento 

de aprendizagem no nível desejado, aptos a prosseguirem nos estudos; preparados para o 

ingresso no Ensino Superior e qualificados para a inserção no mercado de trabalho e/ou 

empreendedorismo. Qualquer que seja o caminho, os jovens necessitam de práticas 

curriculares e de um ambiente estimulador para o desenvolvimento dos seus talentos. 

A escola, conhecida na comunidade como Escola Profissional, tem um foco triplo 

com relação à juventude, conforme suas aptidões e escolhas: atender a vertente técnica, com a 

preparação profissional e a inserção no mercado de trabalho; a formação acadêmica, com o 

ingresso na universidade e a formação para a cidadania, com projeto de vida e competências 

socioemocionais ao trabalhar o ser humano de forma integral. Essa última vertente, para a 

qual direcionaremos nosso estudo, contempla a formação humana na parte diversificada do 

currículo. 

O planejamento de ensino é elaborado a partir do diagnóstico do nível de 

conhecimento dos alunos, considerando as experiências anteriores, bem como as deficiências 

identificadas na aprendizagem destes. O processo é contínuo, envolvendo reflexão, tomada de 

decisão sobre a ação, processo de previsão de necessidades. Quanto ao modelo de avaliação 

escolar: é formativa, contínua, diagnóstica, sistemática e processual, contemplando as 

habilidades, competências e atitudes esperadas. Predomina, segundo o PPP (2018) da referida 

EP, nos processos avaliativos, os aspectos qualitativos sobre os quantitativos, conforme dita a 

LDB 9394/96 (BRASIL, 1996). 
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Tratou-se de uma escolha intencional, tendo em vista a referida escola ser 

destaque desde a sua implantação, em 2008, na sua Regional de Educação22 e, no Estado, 

entre todas as demais EEEPs na educação humanista e formação para cidadania, 

principalmente no que se refere a projetos e práticas de ensino para a liderança juvenil, como 

monitoria, participação de líderes nos Conselhos de Turma, Assembleia de classe, 

protagonismo de eventos científicos, esportivos, artísticos e culturais, dentre outras atividades.  

Além de apresentar uma experiência exitosa na identificação e formação de 

lideranças, na perspectiva da comunidade escolar, proporciona também elementos para 

aprofundamento científico e avaliativo do processo de eleição de líderes, bem como troca de 

experiências com as demais escolas que vivenciam essa experiência. Conforme sondagem, a 

EP locus do estudo apresenta um trabalho pedagógico mais estruturado, voltado para a 

formação da cidadania e para o processo padronizado de seleção dos líderes de sala. A escola 

também realiza um processo, por etapas, da seleção dos jovens para assumir a posição de 

liderança da sua turma, bem como a formação dos líderes de sala sob a mediação do PDT e 

gestores escolares, através de seminários, reuniões de conselho de classe, dentre outras 

práticas. Cumpre mencionar que a gestão demonstrou maior interesse pela temática e, para 

colaborar com a proposta, convidou o pesquisador a ministrar uma palestra para a 

comunidade sobre o processo avaliativo do talento de liderança, bem como sobre a formação 

para os Diretores de Turma, sistematização do processo, testagem de outras abordagens 

avaliativas em uma segunda etapa desse estudo. 

A escolha por essa EEEP se deve também à experiência do pesquisador como 

Coordenador Pedagógico de uma escola desse modelo, no período de fevereiro de 2009 a 

agosto de 2011, o que facilitará a compreensão dos processos escolares e a enumeração de 

algumas evidências que justificam a escolha dessa escola para o estudo de caso. 

Existe na escola uma liderança administrativa, a liderança pedagógica e a 

existência de um projeto pedagógico que deverá ser aceito por todos, e assim envolver toda 

comunidade escolar, inclusive os responsáveis pela educação com o projeto escolar, que 

terminam por influenciar pela pedagogia da presença e do exemplo na motivação e 

florescimento do potencial de liderança dos jovens (AMORIM, 2009). 

Para fazer parte da equipe técnica, gestão administrativa e pedagógica da escola, 

todos devem passar, antes, por uma formação com base na Tecnologia Empresarial Sócio 

                                                           
22 A Secretaria de Educação do Estado do Ceará está organizada por Regionais, distribuídas na capital e interior. 

O Centro Regional de Desenvolvimento da Educação (CREDE) 10 está localizado em Russas-CE e abrange 13 

municípios da Região Jaguaribana. Disponível em: <www.crede10.seduc.ce.gov.br>. Acesso em: 08 nov. 2017. 

http://www.crede10.seduc.ce.gov.br/
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Educacional (TESE), que é uma filosofia de gestão das Escolas Profissionais. Segundo a 

Proposta Pedagógica da EP, versão 2018, A TESE, aplicada ao ambiente escolar, objetiva o 

alinhamento da equipe, para que todos atuem de forma conjunta de acordo com as 

especificidades de uma educação integrada. Estimula, a partir de suas premissas, a formação 

continuada, o protagonismo juvenil e a atitude empresarial e corresponsabilidade, bem como 

o desenvolvimento de lideranças em todos os segmentos da escola. 

Sua premissa, em linhas gerais, consiste num “[...] instrumento de gestão, 

planejamento e resultados” (LIMA, 2009, p. 22) e tem como conceitos fundamentais: 

descentralização (baseada na disciplina, respeito e confiança); delegação planejada, ciclo 

PDCA (planejamento, execução, avaliação e acompanhamento e ajuste); níveis de resultados 

(sobrevivência, crescimento e sustentabilidade) e responsabilidade social (AMORIM, 2009). 

A proposta curricular, em sua parte diversificada, contempla a disciplina 

Formação para Cidadania, ministrada pelo Professor Diretor de Turma (PDT). O PDT é que 

faz a mediação de processo de escolha dos jovens que irão assumir a função de liderança de 

sala.  

Vejamos o perfil e principais tarefas do Professor Diretor de Turma (PDT): 

 

i. Motivação para desempenhar a função; ii. Participar, articular e coordenar o 

trabalho desenvolvido pelos vários professores dos Conselhos de Classe; iii. 

Conhecimentos da legislação em vigor, avaliação e estatuto dos alunos; iv. 

Estabelecer relacionamento com alunos, pais ou responsáveis; v. Promover e 

fomentar bom relacionamento entre alunos e comunidade educativa; vi. Gerir 

situações de conflitos; vii. Promover um ambiente facilitador do desenvolvimento 

pessoal, cognitivo e social dos alunos (SEDUC/CE 2010, p. 5).  

 

A Escola destina quatro horas semanais para que o PDT possa cumprir suas 

tarefas, distribuídas da seguinte forma (SEDUC-CE, 2010): 

 

I-      Uma (01) hora para elaboração e organização do Dossiê da Turma - devem 

participar todos os envolvidos no processo de aprendizagem (professores, 

alunos, secretaria, núcleo gestor) para um melhor conhecimento e mais 

eficiente diagnóstico da turma. É dessa análise que vai nascer o tema que, 

em Formação para a Cidadania, será tratado com a finalidade de resolver 

lacunas logo no início do ano. É nesse dossiê, que poderá ser consultado 

pelos demais educadores, que se colocam todos os instrumentais que irão 

levar ao conhecimento das necessidades de cada aluno. 
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II-        Uma (01) hora para atendimento aos pais ou responsáveis pela educação 

do aluno - negociados com os representantes em reunião de pais, que será 

realizada logo no início do ano. Nessa reunião, é feita a eleição de 1 ou 2 

pais, como Representantes da Turma, e que terão como atribuição 

participar nas reuniões intercalares e bimestrais, fazendo o elo de 

informação com o restante dos pais da turma. 

III- Uma (01) hora para orientação de alunos monitores de Estudos 

Orientados – O Estudo Orientado será implementado gradativamente 

como um apoio fundamental a determinados grupos de estudantes no 

contraturno de suas aulas. Esse apoio se destina a aprender a estudar e a 

pesquisar e constitui-se de grupos de alunos por disciplina conforme suas 

dificuldades. Esse serviço será desenvolvido com alunos monitores, que 

terão orientação direta do professor Diretor de Turma, e, indiretamente, 

dos professores das disciplinas em que há dificuldades, através de um 

planejamento a partir da análise das reuniões intercalares e bimestrais. 

IV- A 4ª hora será dedicada para a aula de Formação Cidadã, ministrada pelo 

Diretor de Turma, que fará parte da parte diversificada do currículo 

ofertada aos alunos. É um momento em que o Diretor de Turma terá uma 

primeira fase de conhecimento mais detalhado de cada aluno, através de 

instrumentais para este fim. 

 

A fim de que possa desempenhar bem suas tarefas, o PDT procura educar pela 

presença e exemplo. Nas aulas semanais de Formação Cidadã, inclui temas de interesse dos 

alunos, como: liderança; momentos preparativos para o processo de escolha dos líderes de 

sala e práticas de ensino para o desenvolvimento desses líderes; elaboração de normas de 

convivência; apoio na elaboração do projeto de vida individual; mediação de conflitos, dentre 

outras atividades, que contribuem para a manifestação e desenvolvimento do talento juvenil 

na escola, com efeito em suas vidas particulares e na sociedade local. 

A política estadual do Projeto Diretor de Turma se encontra disseminada nas 

escolas de Ensino Médio do estado do Ceará, com a premissa de desmassificação do ensino, 

visando a uma escola que eduque a razão e a emoção. Para assumir essa função, o professor 

“[...] precisa ser bom líder, incentivador, ativo, responsável, sensível, prudente e apaixonado 

pela educação” (SEDUC-CE, 2016, p.12).  
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A escola adota uma pedagogia da presença e o educar pelo exemplo como 

principais vetores para a formação humanística dos jovens e assim dispor de uma base sólida 

em que líder e liderados sejam portadores de espírito de servir, de humildade, comunicação e 

confiança, condições indispensáveis para a conquista da credibilidade e parceria, 

possibilitando a criação de vínculos entre as pessoas em busca do bem-estar coletivo. 

Portanto, no contexto da Escola Profissionalizante, o papel do Professor Diretor 

de Turma é o de coordenar os diversos saberes, integrar os resultados gerados pelas diferentes 

áreas e educar pessoas, em serviço, e isso só é possível pelo exemplo de sua prática na 

vivência dos princípios e valores morais. 

  

4.6 Sujeitos da pesquisa 

 

Anteriormente ao trabalho de investigação, foi feito um primeiro contato in loco 

com o Núcleo Gestor da EEEP. No final da visita, apresentamos os objetivos da pesquisa para 

os 26 participantes previstos e entregamos o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) (Apêndice A). No final, todos de acordo em colaborar, agendamos uma data no início 

do ano letivo de 2018 para realização dos grupos focais e outra para aplicação dos 

questionários.  

Conforme planejado, a coleta de dados envolveu fontes de informação de três 

instâncias de lideranças escolares: líderes de sala, professores e gestores. O estudo favorece 

olhares de três sujeitos sobre uma prática tradicional na escola há 10 anos de existência. 

Assim, com a finalidade de atingir os objetivos propostos, esse estudo contemplou três 

amostras, com diferentes sujeitos da pesquisa: i) 08 (oito) jovens líderes que ocupam a 

posição oficial de líder de sala; ii) 10 (dez) Professores Diretores de Turma (PDT) que fazem 

a mediação para o processo de formação para cidadania, eleição e avaliação dos líderes de 

sala; iii) 08 (oito) gestores escolares (04 gerais e 04 coordenadores de curso) envolvidos nas 

práticas curriculares e pedagógicas. 

Para efeito do estudo, seguiremos uma ordem contrária à hierarquia escolar 

tradicional. Assim, estaremos sempre iniciando com os dados disponibilizados pelos líderes 

de sala, os professores diretores de turmas e, por último, os gestores escolares. 
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4.7 Caracterização dos sujeitos da pesquisa 

 

4.7.1 Lideres de turma 

 

De um total de 10 líderes de sala existentes na Escola Profissional, aceitaram 

colaborar com o estudo 08 estudantes que ocupam a função oficial de líderes de sua sala. 

Todos os líderes foram designados pela palavra ‘Líder’ seguida de um número e uma letra 

durante o registro dos dados para preservar suas identidades. O código “Líder 1A” indica o 

aluno do primeiro ano A; o “Líder 1B”, o aluno do primeiro ano B, o “Líder 3C” para se 

referir ao aluno do terceiro ano C e assim por diante. As identidades serão preservadas, 

levando-se em consideração que os estudantes líderes de sala são identificados na EP como 

“líder do 1º ano de Enfermagem”, “líder do 2º. Edificações”, etc. 

A distinção dos alunos por série se tornou relevante nesse estudo porque os dados 

permitem comparações por séries, como também traçar um perfil individualizado de cada 

aluno, caso necessário posteriormente para que se possa dar e receber feedback também dos 

diretores de turma ou sessões de coaching para acelerar o desenvolvimento das lideranças e 

práticas enriquecedoras.  

No que se refere ao sexo do grupo de líderes de turma, conforme é possível 

verificar na Tabela 1, dos oito jovens que ocupam a posição oficial de liderança da sua sala na 

EP, a maior frequência é do sexo feminino, cuja percentagem é 62,5% e três são do sexo 

masculino que corresponde a 37,5% do grupo de líderes.  

 

Tabela 1 – Sexo dos líderes de turma, absoluto e porcentagem 

 

Sexo Frequência % 

Feminino 05 62,5 

Masculino 03 37,5 

Total 08 100 
Fonte: Banco de dados do pesquisador 

 

A Tabela 2, abaixo, mostra que a idade dos jovens identificados como líderes está 

na faixa etária de 14 a 18 anos. A maior concentração incidiu sobre os jovens que estão na 

faixa etária dos 15 aos 17 anos, que corresponde a uma percentagem de 62,5% (5) dos 

indicados para a liderança da sala. Essa faixa etária corresponde à idade prevista para iniciar e 

concluir o Ensino Médio, no caso da Educação Brasileira. Contudo, 12,5% (1), encontram-se 

na faixa de idade de 14 a 15 anos e 25% (2) com idade de 17 a 18 anos. 
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Tabela 2 – Distribuição de frequência dos líderes de sala segundo o sexo e idade 

 

Classes 

(Idades) 

Masculino Feminino Frequência % 

14 I---------15 00 01 01 12,5 

15 I --------17 03 02 05 62,5 

17 I --------18 00 02 02 25,0 

Total 03 05 08 100 
Fonte: Banco de dados do pesquisador 

 

Perguntamos para o grupo se ele (a) já tinha exercido a função de líder de sala no 

Ensino Fundamental e, em caso positivo, especificasse quantas vezes, conforme a tabela 3: 

 

Tabela 3 – Frequência que o (a) líder exerceu a função de liderança no Ensino Fundamental 

 

Classes (Vezes) Não % Sim % 

01 I--------- 03 05 62,5% 03 37,5 
Fonte: Banco de dados do pesquisador 

 

Do total do grupo de líderes, 37,5% (3) afirmaram que já exerceram a liderança de 

sala no Ensino Fundamental, por um intervalo de 01 a 03 vezes. Os demais líderes, que 

correspondem a 62,5% (5) nunca exerceram a função de liderança de sala antes, sendo sua 

primeira experiência no Ensino Médio. 

A Tabela 4 exibe a frequência da indagação se eles residem com os pais, apenas 

com o pai ou com a mãe e/ou com outros parentes, classificados segundo o grau de 

parentesco. 

 

Tabela 4 – Frequência da amostra de líderes da sala segundo desenho familiar 

 

Com quem você reside? Frequência % 

Pais 05 62,5 

Mãe 02 25,0 

Pai 00 0,0 

Avó 01 12,5 

Total 08 100 
Fonte: Banco de dados do pesquisador 

 

A Tabela 4, acima, explicita que cinco líderes, que corresponde a uma 

percentagem de 62,5% moram com os pais, representando a maior incidência e três deles, 

37,5%, não residem. Desses que não moram, dois deles (25%) moram com a mãe, já que os 

pais deles são separados e o terceiro (12,5%) mora com a avó.  
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Tabela 5 – Frequência de pessoas que residem com o (a) líder, incluindo ele (a), absoluto e 

porcentagem 

 

 Classe (Nº de pessoas por 

residência) 

Frequência % 

01 I---------02 03 37,5 

02 I --------04 04 50,0 

04 I --------06 01 12,5 

Total 08 100 
Fonte: Banco de dados do pesquisador 

 

Conforme as respostas dos alunos para a questão: quantas pessoas residem na sua 

casa, incluindo você, apresentaram-se os seguintes resultados, conforme Tabela 5: para 37,5% 

(3), residem de 1 a 2 pessoas; para 50% (04), de 02 a 04 pessoas e 12,5% (1) residem de 04 a 

06 pessoas com a (o) líder de sala. 

Os dados da Tabela 6, abaixo, apresentam que nenhum familiar tem formação 

superior. Quanto aos pais dos líderes, apresentam a seguinte escolaridade: 37,5% (3) têm 

Ensino Médio completo e 62,5%, Ensino Fundamental incompleto. Quanto à escolaridade das 

mães, 50% (4) têm Ensino Médio completo; 37,5% (3), Ensino Médio incompleto e 12,5% 

(1), Ensino Fundamental incompleto. 

 

Tabela 6 – Instrução dos pais dos alunos indicados para liderança de sala, por porcentagem 

 

Escolaridade Pai % Mãe % 

Ensino Médio completo 03 37,5 04 50,0 

Ensino Médio incompleto 00 0,0 03 37,5 

Ensino Fundamental incompleto 05 62,5 01 12,5 

Total 08 100 08 100 
Fonte: Banco de dados do pesquisador 

 

Evidencia-se que entre as mães dos líderes sobressai com o interesse aos estudos, 

quando a maior incidência delas está no Nível Médio, com 87,5% somando aquelas que 

iniciaram, mas não concluíram e aquelas que concluíram esse nível e 12,5% com Ensino 

Fundamental incompleto. Entre os pais, observa-se que a maioria 62,5% (5) tem o Ensino 

Fundamental incompleto e 37,5% (3) o Ensino Médio completo. 

Observemos os resultados quanto à profissão/ocupação do pai, conforme dados 

apresentados na Tabela 7: 
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Tabela 7 – Profissão/ocupação do pai do (a) líder de sala, por número absoluto e porcentagem 

 

Profissão/Ocupação do Pai Frequência % 

Motorista 02 25,0 

Agricultor 02 25,0 

Vereador 01 12,5 

Soldador 01 12,5 

Auxiliar lubrificação 01 12,5 

Sem profissão 01 12,5 

Total 08 100 

Fonte: Banco de dados do pesquisador 

 

Segundo os dados apresentados na Tabela 7, prevalecem as profissões/ocupações 

dos pais dos líderes: 25% (2) agricultores e 25% (2) são motoristas; o pai de um deles (12,5%)  

tem ofício de soldador, mas está desempregado no momento e o de outro (12,5%) é auxiliar 

de lubrificação, empregado. O pai de outro (12,5%) não tem profissão, segundo o aluno ele 

“trabalha de jornal, quando aparece serviço”. Um dos líderes (12,5%) tem o pai vereador. 

 

Tabela 8 - Profissão/ocupação da mãe do (a) líder de sala, por número absoluto e porcentagem 

 

Profissão/Ocupação da Mãe Frequência % 

Dona de casa 03 37,5 

Agricultora 02 25,0 

Servidora pública 01 12,5 

Comerciante 01 12,5 

Faxineira 01 12,5 

Sem profissão 00 0,0 

Total 08 100 

Fonte: Banco de dados do pesquisador 

 

Conforme informações fornecidas pelos líderes de sala relacionadas à profissão e 

ocupação da mãe, a maior incidência é que 37,5% (3) são agricultoras e 25% (2) são donas de 

casa, cuja percentagem soma 62,5%. As demais profissões das mães estão distribuídas em 

37% entre 12,5% (1) faxineira, 12,5% (1) comerciante e 12,5% (1) servidora pública. 

Do grupo de líderes de sala que se propôs a colaborar com a pesquisa, no que se 

refere à renda mensal familiar, Tabela 9: 
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Tabela 9 – Renda mensal da família do (a) líder, incluindo ele (a), por salário mínimo e 

porcentagem 

 

Classe (Renda mensal 

familiar) 

Frequência % 

Abaixo de um salário mínimo 01 12,5 

Um salário mínimo 03 37,5 

Acima de um salário mínimo 04 50,0 

Total 08 100 

Fonte: Banco de dados do pesquisador 

 

No que se refere à renda mensal da família do (a) líder, um percentual de 50% (4) 

dos líderes informaram que é de mais de um salário mínimo, seguido de 37,5% (3) com um 

salário mínimo e para 12,5% (1), a renda familiar mensal é abaixo de um salário mínimo. 

 

Tabela 10 – Rede escolar de origem do (a) líder, antes de começar a estudar na Escola 

Profissional 

 

Rede escolar de origem Frequência % 

Pública 04 50,0 

Privada 04 50,0 

Total 08 100 
Fonte: Banco de dados do pesquisador 

 

Essa diversidade de perfis socioeconômicos e estrutura familiar no grupo de 

líderes se justifica porque, na abertura anual de vagas na EP, segundo Nota Técnica 

(SEDUC/CE, 2018), serem disponibilizadas 80% dessas vagas para alunos provenientes de 

escolas públicas e 20% para alunos de escolas privadas. Importante destacar que, do total de 

líderes participantes do grupo focal, 50% vieram de escolas particulares e 50% de escolas 

públicas. 

 

4.7.2 Professores Diretores de Turma 

 

No que se refere ao sexo do grupo dos Professores Diretores de Turma, 8 

professores, que corresponde a um percentual de 80%, são do sexo feminino e dois (20%) do 

masculino. 
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Tabela 11 – Sexo dos professores diretores de turma, absoluto e porcentagem 
 

Sexo Frequência % 

Feminino 08 80,0 

Masculino 02 20,0 

Total 10 100 

Fonte: Banco de dados do pesquisador 

 

Vejamos na Tabela 12, abaixo, a distribuição da frequência dos professores por 

sexo e idade:  

 

Tabela 12 – Distribuição de frequência dos professores da amostra, por sexo e idade 
 

Classes (Idades) Masculino Feminino % 

25 I---------30 00 03 30,0 

30 I --------35 01 03 40,0 

35 I --------40 00 02 20,0 

40I --------45 00 00 0,0 

45 I --------50 01 00 10,0 

Total 02 08 100 
Fonte: Banco de dados do pesquisador 

 

Conforme os dados da Tabela 12, é possível verificar que 40% (4) professores, o 

que representa a maioria, encontram-se na faixa etária de 30 a 35 anos; 30% (3) estão na faixa 

de 25 a 30 anos. Ou seja, 70% dos gestores encontram-se na faixa de 25 a 35 anos. Os demais 

30% (3), na faixa de 40 a 50 anos de idade.  

Analisando especificamente o sexo feminino, 60% (6) professoras estão na faixa 

de 25 a 35 anos e 20% na de 36 a 40 anos de idade. Quanto aos professores do sexo 

masculino, 10% (1) está na faixa de 31 a 35 anos e 10% (1) na de 41 a 50 anos. 

Com relação à formação acadêmica, vejamos os dados distribuídos na tabela 13: 

 

Tabela 13 – Distribuição de frequência dos professores da amostra, por área de formação 
 

Área de formação Formação Nº de 

professores 

Total por área % 

Linguagens 
Letras/Português 03 

04 40,0 
Educação Física 01 

 

Ciências Humanas 

História 01  

03 
30,0 

Geografia 02 

Ciências da 

Natureza e 

Matemática 

Biologia 02 

03 30,0 
Matemática 01 

Total - 10 10 100 
Fonte: Banco de dados do pesquisador 
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A Tabela 13, que trata da distribuição dos dezesseis professores, conforme os 

respectivos cursos de formação, por área de conhecimento, apresenta os seguintes resultados: 

a maior concentração de 40%, (4) dos professores diretores de turma têm formação inicial na 

área de Linguagens: 03 em Língua Portuguesa e 01 na área de Educação Física. Três deles 

(30%) têm formação e atuam na área de Ciências Humanas, assim distribuídos: 01 na área de 

História e 02 em Geografia. Os demais 30%, três professores, encontram-se concentrados na 

área do conhecimento de Ciência da Natureza e Matemática, sendo 02 em Biologia e 01 em 

Matemática. 

Em relação a cursos de pós-graduação lato sensu, do número total de professores 

colaboradores da pesquisa, 80% relataram ter especialização como o nível máximo de 

formação. Enquanto 20% deles possuem formação stricto sensu, mestrado. 

 

Tabela 14 – Pós-graduação dos professores, por frequências absolutas e percentuais 

 

Nível máximo formação Frequência % 

Especialização 08 80,0 

Mestrado 02 20,0 
Fonte: Banco de dados do pesquisador 

 

Além da sua disciplina do Ensino Básico regular, considerando que 100% dos 

professores atuam na escola em suas respectivas áreas de formação, os PDT’s também 

lecionam outras disciplinas da parte diversificada do currículo, distribuídas por frequência, 

conforme Tabela 15. 

             

Tabela 15 – Disciplinas da parte diversificada do currículo ministrada pelo PDT 

 

Parte diversificada Nº de Professores 

Formação para Cidadania 10 

Aprendizagem cooperativa 01 

Mundo do trabalho 01 

Oficina de redação 01 

Projeto de Leitura e Horário de Estudo 01 

Oficinas Língua Portuguesa I e II 01 
Fonte: Banco de dados do pesquisador 

 

Um diferencial dos Professores Diretores de Turma, de um total de dez 

professores que assumem esse papel, é que uma porcentagem de 100% deles ministra a 

disciplina “Formação para Cidadania”, em respeito às diretrizes do Projeto Diretor de Turma 

(PDT) da SEDUC/CE.  O processo de mediação da seleção dos estudantes com perfil de 

liderança de sala está sob a responsabilidade do PDT nos horários da aula de Formação 
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Cidadã. Além dessa disciplina obrigatória para o PDT, 50% do total dos PDT’s lecionam 

outras disciplinas curriculares na parte diversificada do currículo, conforme demonstradas na 

tabela 5, assim distribuídas: 10% (1) Oficinas de Redação; 10% (1) Mundo do Trabalho; 10% 

(1) Aprendizagem Cooperativa; 10% (1) Projeto de Leitura; 10% (1) Horário de Estudo e 

10% (1) Oficinas de Língua Portuguesa I e II, preparatórias para as avaliações externas. Ou 

seja, o currículo na parte diversificada, conforme os dados acima (Tabela 5) perpassam a 

formação social, cidadã e acadêmica. 

Com relação ao tempo de magistério na Educação Básica e na Escola Profissional, 

em anos, respectivamente, vejamos esses dados distribuídos por classes (anos), conforme 

a Tabela 16:  

 

Tabela 16 – Tempo de magistério, em anos, na Educação Básica e na Escola 

Profissionalizante 
 

Classes (Anos) Educação Básica % Escola 

Profissional 

% 

00 I---------05 02 20,0 07 70,0 

05 I --------10 07 70,0 03 30,0 

10 I --------15 01 10,0 00 0,0 

15 I --------20 00 0,0 00 0,0 

Total 10 100 10 100 
Fonte: Banco de dados do pesquisador 

 

A Tabela 16 relaciona o tempo de magistério dos professores na Educação Básica 

e na Escola Estadual de Educação Profissional em anos. Quanto ao tempo de magistério dos 

PDT’s na Educação Básica, a maior frequência está na faixa etária de 05 a 10 anos, cuja 

frequência é de 70% (7), enquanto que 20% (2) estão na faixa de 00 a 05 anos e a minoria na 

de 10 a 15 anos, com frequência de 10% (1). Observa-se que a maior concentração de 

professores que lecionam atualmente na Escola Estadual de Educação Profissional está no 

intervalo de 01 a 05 anos, que corresponde a uma porcentagem de 75% (7) e a segunda maior 

frequência está na faixa de idade de 5 a 10 anos com 30% (3) dos professores. 

  

4.7.3 Gestores escolares 

 

Colaboraram com o estudo, através de questionário, oito gestores da Escola 

Estadual de Ensino Médio integrado à Educação Profissional (EEEP) incluindo um diretor 

geral, três coordenadoras escolares e três coordenadores de cursos.  

Do total de gestores participantes, cinco são do sexo feminino, que corresponde a 

uma porcentagem de 62,5%, e três, que corresponde a 37,5%, são do sexo masculino. 
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Tabela 17 – Sexo dos gestores escolares, absoluto e porcentagem 

 

Sexo Frequência % 

Feminino 05 62,5 

Masculino 03 37,5 

Total 08 100 

Fonte: Banco de dados do pesquisador 

 

Quanto à formação dos 08 gestores da Escola Profissional: 50% (4) têm 

licenciatura e 50% (4) são bacharéis com formação em Administração, Enfermagem, 

Agronomia e Informática. Sendo que dois deles têm nível de mestrado e dois são especialistas 

conforme a Tabela 18, abaixo: 

 

Tabela 18 – Formação dos gestores escolares, absoluto e porcentagem 
 

Formação Frequência % 

Licenciatura 04 50% 

Bacharelado 04 50% 

Total 08 100 

Fonte: Banco de dados do pesquisador 

 

No que se refere aos cursos de pós-graduação lato sensu, 75% (6) possui 

especialização e 25% (2) dos gestores da EP têm nível de mestrado. Conforme a Tabela 19, 

abaixo: 

 

Tabela 19 – Formação máxima dos gestores escolares, absoluto e porcentagem 
 

Especialização Frequência % 

Pós-graduação 06 75,0 

Mestrado 02 25,0 

Total 08 100 

Fonte: Banco de dados do pesquisador 

 

Com relação à idade dos gestores escolares, demonstrada na Tabela 20, abaixo, 

estão bem distribuídas: 25% (2) gestores se encontram no intervalo de 25 a 35 anos de idade; 

25% (2) nos dois intervalos, que vai de 30 a 40 anos, e a metade do grupo, ou seja 50% (04) 

dos gestores estão no intervalo de 46 a 55 anos de idade. 
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Tabela 20 – Distribuição de frequência dos gestores da amostra segundo o sexo e idade 

 

Classes (Idades) Frequência % 

25 I---------30 02 25,0 

30 I --------35 01 12,5 

35 I---------40 01 12,5 

45 I --------50 02 25,0 

50 I---------55 02 25,0 

Total 08 100 
Fonte: Banco de dados do pesquisador 

 

Quanto ao tempo de magistério na Educação Básica, conforme a tabela 21, 

abaixo: metade deles, ou seja, 50% (4) estão no intervalo de 0 a 5 anos e os outros 50% (4) 

dos gestores estão na faixa de tempo de 20 a 25 anos que atuam na Educação Básica. 

Observa-se um intervalo aproximado de 15 anos de diferença de um grupo para outro em anos 

de experiência no magistério. 

 

Tabela 21 – Tempo de magistério dos gestores, em anos, na Educação Básica 

 

Classes (Anos) Magistério na Educação 

Básica 

% 

00 I---------05 04 50,0 

20 I --------25 04 50,0 

Total 08 100 
Fonte: Banco de dados do pesquisador 

 

Com relação ao tempo que atua na gestão da Escola Profissional, vejamos esses 

dados distribuídos, em intervalos de classes (anos), conforme a Tabela 22, abaixo: 01 gestor, 

que corresponde a 12,5% está no intervalo de 00 a 05 anos na EP; a maioria, 62,5% (5) está 

no intervalo de 05 a 10 anos na escola e 25% (2) gestores atuam na gestão da EP de 10 a 15 

anos. Estes dois últimos, por exemplo, referem-se ao Diretor geral e a uma das Coordenadoras 

Escolares, que estão atuando na gestão da EP desde sua inauguração em 2008, ou seja, há dez 

anos. 

 

Tabela 22 – Tempo, em anos, na gestão da Escola Profissionalizante (EP) 
 

Classes (Anos) Atuam na Gestão da 

Escola Profissional 

% 

00 I---------05 01 12,5 

05 I --------10 05 62,5 

10 I --------15 02 25,0 

Total 08 100 
Fonte: Banco de dados do pesquisador 
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Somando o tempo que estão na Gestão da EEEP com o tempo que estão em outras 

escolas, vejamos a tabela seguinte: 

 

Tabela 23 – Tempo, em anos, na gestão da Escola Profissionalizante (EP) 

 

Classes (Anos) 
Atuam na Gestão da Escola 

Profissional e outras 
% 

00 I---------05 01 12,5 

05 I --------10 04 50,0 

10 I --------15 00 0,0 

15 I --------20 03 37,5 

Total 08 100 
 Fonte: Banco de dados do pesquisador 

 

Conforme dados apresentados na tabela acima, 12,5% (1) atuam na gestão de 

escolas no intervalo de 00 a 05 anos, somando o tempo na EP com outras; 50% (4) no 

intervalo de 05 a 10 anos e 37,5% (3), de 15 a 20 anos na gestão escolar. 

 

4.8 Instrumentos de coleta de dados 

 

Em geral, as técnicas de coleta de dados nos estudos de caso são: observação, 

entrevista, análise de documentos, gravações e anotações de campo. Mas não são as técnicas 

ou o uso de um método específico que definem o tipo de estudo, mas o tipo de conhecimento 

que dele advém (STAKE, 1994).  

Apesar das diversas possibilidades de instrumentos que poderão ser utilizados 

para a coleta de dados, como acima enumerados, para efeito desse estudo de caso, utilizou-se 

o questionário com os gestores e a entrevista semiestruturada, através de dois grupos focais: 

um com os professores diretores de turma e outro com os líderes de sala. Os conteúdos 

coletados através desses instrumentos são descritos a seguir, aplicados com os três segmentos: 

estudantes, professores e gestores. 

 

4.8.1 Questionário com questões abertas e fechadas 

 

O questionário é uma das técnicas normalmente utilizadas e adequadas para a 

coleta de dados em um estudo de caso. Esse instrumento pode apresentar: questões abertas, 

quando possibilita o respondente a expressar livremente suas opiniões; fechadas, quando as 

opções das respostas são dadas; e mistas, apresentando uma fusão dos dois tipos 
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mencionados. As questões são respondidas por escrito pelo pesquisado, após terem sido 

cuidadosamente elaboradas, contendo itens redigidos de forma clara para facilitar ao 

informante a precisão das respostas (LEITE, 2011). 

Os questionários com questões abertas e fechadas foram aplicados para a equipe 

de gestores formada por: 01 diretor geral, 03 Coordenadoras Escolares e 04 professores que 

ocupam a função de Coordenadores de Curso. Optamos pelo questionário por entendermos 

que ele facilita atender os objetivos da pesquisa através das perguntas específicas e motiva o 

entrevistado a cooperar, fornecendo corretamente as informações solicitadas (LEITE, 2001).  

A percepção dos responsáveis pela educação dos jovens líderes, no caso os 

gestores, coordenadores e técnicos coordenadores dos cursos, como também de gerência e 

liderança, enriquece a pesquisa através dos diferentes pontos de vista sobre o processo de 

identificação dos líderes de sala. A escolha dos professores coordenadores dos cursos técnicos 

se justifica também devido aos mesmos estarem entre os que mais têm carga horária no curso 

e mais contato com os jovens, porque também os acompanham em campo de estágio. 

A nomeação por professores está entre as medidas mais utilizadas para identificar 

talentos e altas habilidades/superdotação (ZIEGLER; RAUL, 2000). A identificação realizada 

pelo professor é confiável e eficiente porque apresentam, com os seus estudantes, interações 

diárias na sala de aula, observam comportamentos e acessam com facilidade os resultados de 

atividades escolares desenvolvidas.  

A nomeação por professores é considerada, portanto, a avaliação que determinará 

se o estudante apresenta talentos em uma ou mais áreas para participar ou não de um 

programa específico de desenvolvimento de talentos. Assim, a nomeação por professores tem 

se apresentado como alternativa essencial para a identificação de jovens talentosos (HELFER; 

SCHROTH, 2008). 

O uso do Modelo das Portas Giratórias adéqua-se também ao objetivo dessa 

pesquisa, por possibilitar a identificação dos talentos específicos dos alunos líderes pelos 

professores, colegas e pelo próprio líder, se os discentes apresentam talento de liderança, 

outros talentos e suas características comportamentais principais. O processo de 

autoidentificação adéqua-se a uma das possibilidades de avaliação chamada por Renzulli 

(1981) de “caminhos especiais”.  
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4.8.2 Entrevista com roteiro semiestruturado 

  

A entrevista é considerada um dos instrumentos mais eficazes para coleta de 

dados seguros, diante do desfio de se elaborar, realizar e interpretar bem uma pesquisa. Para 

tanto, são necessários os seguintes cuidados: definir os objetivos e os tipos de entrevista, na 

tentativa de averiguar fatos ou fenômenos; identificar opiniões sobre fatos ou fenômenos; 

determinar, pelas respostas coletadas individuais, a conduta previsível em certas 

circunstâncias, dentre outros (ANDRADE, 2010). 

Convencionalmente, a entrevista tem sido considerada como: 

 

[...] um encontro entre duas pessoas ou mais pessoas, a fim de que uma delas 

obtenha informações a respeito de determinado assunto, mediante uma conversação 

de natureza profissional que proporciona ao entrevistador, verbalmente, a 

informação necessária (LAKATOS, 1993, p. 195-196). 

 

Esse momento inclui, como conteúdos a serem investigados, opiniões sobre fatos, 

sentimentos, planos de ação, condutas atuais ou do passado, motivos conscientes para 

opiniões e sentimentos (LAKATOS, 1993; SZYMANSKI, 2002).  

A entrevista individual se apresenta como um instrumento apropriado para o 

desenvolvimento de pesquisas qualitativas. Os estudos encaminham, preferencialmente, na 

atualidade, para propostas de entrevistas semiestruturadas, por: pedirem uma composição de 

roteiro com tópicos importantes selecionados pelo pesquisador para alcançar os objetivos 

propostos; apresentarem a possibilidade que tal instrumento oferece para analisar e validar de 

modo subjetivo as respostas dos sujeitos entrevistados. O roteiro semiestruturado permite ao 

pesquisador assegurar-se de que o tema será abordado no processo de coleta de dados. Os 

objetivos da entrevista devem estar claros, assim como a informação que se pretende obter, a 

fim de se buscar uma compreensão do material que está sendo colhido e direcioná-lo melhor. 

Contudo, o pesquisador deve ter o cuidado de não ficar limitado apenas às questões 

preestabelecidas no roteiro, permitindo a exploração de estruturas espontâneas relevantes 

surgidas da experiência (MINAYO, 2008; SZYMANSKI, 2002). 

Szymanski (2002) distingue vários momentos da entrevista. No primeiro 

momento, do contato inicial, o entrevistador se apresentará ao entrevistado, fornecendo-lhe 

dados sobre sua própria pessoa, sua instituição de origem e o tema de sua pesquisa. O 

pesquisador/avaliador solicita a colaboração voluntária do entrevistado, sua permissão para 

que possa gravar a entrevista e assegurar o anonimato, seu acesso às gravações, para fazer 

perguntas, solicitando-lhe sua participação voluntária e cooperação. No segundo momento da 
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entrevista, o pesquisador/avaliador conduz a entrevista propriamente dita, que poderá ser um 

breve aquecimento a partir de uma breve apresentação informal, uma abreviada apresentação 

do tema, da instituição, a fim de que possa estabelecer um clima menos tenso para a 

entrevista. 

No processo da entrevista, gradativamente, o entrevistador vai expressando a sua 

compreensão do discurso do entrevistado, sem perder de vista os objetivos do estudo. Além 

de indicar sua compreensão, a atuação do entrevistador pode dar-se no sentido de manter o 

foco do problema estudado na sua pesquisa. Sua participação pode ocorrer de diferentes 

formas: elaborando sínteses, formulando questões de esclarecimento, questões focalizadoras, 

questões de aprofundamento. 

Utilizamos, nesse estudo de caso, o grupo focal, conforme roteiro 

semiestruturado, assemelhando-se, em alguns momentos, à entrevista coletiva e, quando 

necessário, realiza-se um aprofundamento diante de uma colocação, o uso de questões 

direcionadas, individualmente (LAKATO, 1993). 

 

4.8.3 Grupo focal 

 

O grupo focal se caracteriza como um tipo de entrevista ou conversa temática em 

grupos homogêneos, de no máximo dez entrevistados, comumente usados para atender 

diversos objetivos, como: i) formular questões mais precisas; ii) complementar informações 

específicas sobre um assunto; iii) aprofundar as entrevistas individuais, percepções, crenças e 

atitudes; iv) desenvolver hipóteses para estudos, dentre outros (MINAYO, 2008). 

Quando utilizado de maneira correta com outros métodos, o grupo focal permite 

ao pesquisador uma triangulação de olhares, a construção e obtenção de outras informações 

sobre a realidade, como também identificar contradições, ampliar a compreensão acerca das 

dificuldades e necessidades apontadas pelo grupo e, inclusive, possibilita a proposta de 

melhorias e intervenções da realidade (MINAYO, 2008). 

O roteiro para a realização de grupo focal deve partir de uma pergunta central, 

conduzida pelo facilitador de forma a focalizar o tema proposto, direcionando para um 

detalhamento sucessivo, aprofundamento e questões mais específicas no decorrer de uma ou 

mais sessões. Para que entusiasme e provoque a participação dos participantes, sugere-se que 

o moderador lance mão de diversos recursos como catalizadores da discussão, como: 

audiovisuais, texto episódico, trecho de um filme, dentre outros, que abordem a temática a fim 

de atingir os objetivos esperados. A sessão grupal deve durar noventa minutos, não 
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ultrapassando o limite de duas horas. Cabe ao facilitador atentar para que o tema esteja no 

centro dos debates, promover a participação de todos, inibir os monopolizadores da palavra, 

monitorar o clima do grupo e o tempo previsto, conduzindo a discussão para um 

aprofundamento da temática. O coordenador deve deixar claro aos entrevistados que não 

existem respostas certas ou erradas (MINAYO, 2008). 

Em síntese, a utilização da técnica de grupo focal nessa pesquisa se justifica por: 

i) facilitar a interação entre os sujeitos da pesquisa; favorecer a compreensão do explícito e do 

implícito, permitindo aprofundar-se no tema e perceber além da comunicação verbal; iii) a 

exposição de ideias e o fomento às argumentações; iv) favorecer a espontaneidade de 

sugestões para a transformação do contexto do grupo. 

O procedimento selecionado para coleta de informações junto aos líderes de sala e 

Professores Diretores de Turma será o grupo focal, a partir de uma lista de perguntas cujo 

objetivo é compreender os significados que o grupo de estudantes líderes de sala e seus PDT´s 

atribuem às questões relativas ao processo de escolha do representante da turma, 

características destes, avaliação desse processo, dentre outras.  

Optou-se pelo uso dessa técnica de entrevista em grupo focal (MORGAN, 1997; 

PATTON, 2002) por permitir: i) a obtenção de dados qualitativos a partir de sessões em grupo 

que discutem um tema comum, no caso, o processo de identificação de líderes na escola; ii) a 

partir dos relatos, coletar informações das interações entre os entrevistados; iii) o 

levantamento de questões relevantes, uma grande quantidade de dados de maneira rápida, 

além de permitir e incentivar o debate coletivo; iv) favorecer o entendimento dos participantes 

sobre o tópico de interesse da pesquisa, em virtude da interação. 

O grupo focal não se trata apenas de uma sequência de perguntas e respostas. 

Deve-se prever a interação entre os participantes, revisão de opiniões, surgimento de novas 

afirmações e reelaboração de seus pontos de vista durante a sessão. Com a pretensão de 

engajar os entrevistados a expressarem livremente suas opiniões e sentimentos sobre o tema, 

as reuniões foram conduzidas pelo próprio pesquisador em uma sala reservada dentro da 

própria escola. Os discursos durante as entrevistas nos grupos focais foram gravadas, com a 

prévia autorização dos entrevistados. Na transcrição das fitas gravadas, procurou-se respeitar 

as expressões dos entrevistados, mantendo-as na íntegra, a fim de garantir sua qualidade e 

fidelidade.  

Com o intuito de facilitar a realização da entrevista grupal, foi planejado um 

roteiro prévio, a fim de permitir de forma intencional o aprofundamento das informações 

necessárias ao alcance dos objetivos. O roteiro (Apêndice I) apresenta as questões-chave e um 
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conjunto de subquestões relativas a cada questão em pauta, sendo aplicado de forma flexível. 

Assim, as discussões tomam sua própria direção, cabendo ao pesquisador o cuidado de seguir 

o roteiro para assegurar que as questões-chave sejam contempladas de forma aprofundada na 

discussão.  

As sessões de grupo focal duraram em média de 120 min. Antes de iniciar as 

discussões, o pesquisador-facilitador seguiu os seguintes passos: Antes da sessão: i) solicitou 

a autorização dos responsáveis; ii) agendou dia, local e horário com os líderes. No dia da 

sessão: i) identificou-se para o grupo; ii) explicou os objetivos da pesquisa; iii) apresentou o 

roteiro de questões ao grupo; iv) informou que a discussão será gravada e filmada, se assim os 

participantes permitirem; v) esclareceu que os entrevistados têm a liberdade de se retirar da 

pesquisa a qualquer momento; vi) assegurou aos entrevistados o anonimato e a 

confidencialidade das suas informações, tanto na transcrição das fitas, como na análise dos 

dados e na publicação dos resultados da pesquisa; vii) antes de encerrar as discussões, o 

pesquisador perguntou se resta alguma dúvida, se os entrevistados tinham alguma pergunta ou 

consideração a fazer.  

O tema focal consistiu na avaliação do processo de identificação e características 

do líder de sala, com o objetivo principal de levantar dados sobre: a concepção de talento e 

liderança; o processo de identificação; o tipo de identificação e características necessárias 

para assumir a função de líder de sala, bem como avaliação desse processo pelos participantes 

e sugestões. A sessão coletiva durou 120 minutos. O seminário temático foi filmado e as falas 

gravadas em mp3 com o prévio consentimento. 
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5 ANÁLISE DOS DADOS  

  

Este capítulo tem como objetivo apresentar uma análise dos dados coletados pela 

realização da pesquisa. Os dados foram obtidos por meio de: i) grupo focal com 8 (oito) 

estudantes que ocupam a função oficial de liderança de sua sala; ii) grupo focal com 10 (dez) 

Professores que ocupam a função oficial de Diretores de Turma (PDT’s), na proporção de um 

PDT por sala; iii) questionário aplicado aos 4 (quatro) integrantes do núcleo gestor e 4 

(quatro) coordenadores de curso, na proporção um de cada curso ofertado pela Escola 

Profissional, a saber: Informática, Edificações, Enfermagem e Administração. 

Os conteúdos foram agrupados e analisados com base na revisão da literatura 

efetuada nos capítulos anteriores, a partir das seguintes categorias: 1. Concepção de talento; 2. 

Concepção de liderança; 3. Tipos de talentos apresentados pelos líderes; 4.Características do 

talento de liderança apresentadas pelos líderes de sala; 4. Principais atribuições dos líderes de 

sala de aula; 5. Tipos de avaliação educacional diagnóstica da liderança; 6. Avaliação das 

práticas para identificação do líder; 7. Sugestões para melhoria das estratégias de identificação 

e práticas de ensino. 

A análise de dados qualitativos se apresenta como uma atividade de interpretação 

que consiste “[...] no desvelamento do oculto, do não aparente, o potencial de inédito (do não 

dito), retido por qualquer mensagem” (BARDIN, 1995, p. 9). 

Como procedimento de análise dos dados coletados através dos questionários e 

grupo focal realizados junto aos líderes de sala, diretores de turma e gestores escolares, 

utilizaremos a análise de conteúdo proposta por Bardin (1995), que consiste em três etapas: 1. 

Pré-análise: leitura flutuante, organização, objetivos elaboração de indicadores que 

fundamentam a interpretação; 2ª. Etapa: os dados serão codificados a partir das unidades de 

registro; 3ª. Etapa: será feita a codificação, semelhanças, diferenciação e reagrupamentos.  

Após uma primeira versão da transcrição do texto oral para o escrito, realiza-se 

uma segunda versão, retirando-se vícios de linguagem e produzindo o texto segundo as 

normas ortográficas e de sintaxe, mas sem substituição de termos. Realiza-se uma descrição 

dos relatos/depoimentos, que consiste numa reescrita, com o cuidado de não se acrescentar 

nada ao relato, no sentido interpretativo. A partir da seleção de itens emergentes da descrição 

I, organizam-se as unidades de significados, aglutinados sob uma mesma referência e, por 

último, definem-se a (s) categoria (s) de análise (BARDIN, 1995). 

Em síntese, com base na análise de conteúdo (BARDIN, 1995), iremos trabalhar a 

palavra, a prática da língua realizada por emissões identificáveis ao levar em consideração as 
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significações (conteúdos), suas formas e a distribuição desses conteúdos. Estamos conscientes 

de que lidaremos com mensagens (comunicação), com o objetivo principal de bem organizar 

conteúdos e expressões. 

 

5.1 Categoria 1: Concepção de talento 

 

A concepção de talento dos líderes de sala, Professores Diretores de Turma e 

gestores foram agrupados em três subcategorias: i) um dom hereditário e unidimensional; ii) 

multidimensional, ao mesmo tempo hereditário e influenciado pelo ambiente; iii) 

multidimensional, influenciado apenas pelo ambiente. 

 

Visão dos líderes de sala 

 

Inicialmente, indagamos ao grupo de 8 (oito) estudantes que ocupam a posição 

oficial de liderança de sala a seguinte questão: “O que vocês entendem por talento? ” 25% dos 

líderes consideraram um dom natural e hereditário; 50% multimensional, em parte hereditário 

e em parte influenciado pelo ambiente e 25% não souberam responder. 

 

Tabela 24 – Concepção de talento dos líderes de sala 

 

Concepção de talento dos professores Frequência % 

Um “dom”, inato, unidimensional e hereditário. 02 25 

Multidimensional, em parte hereditário e em 

parte influenciado pelo ambiente. 

04 50 

Multidimensional, apenas influenciado pelo 

ambiente. 

00 00 

Não souberam responder 02 25 

Total 08 100 
Fonte: Banco de dados do pesquisador 

 

Conforme tabela, dois (25%) dos alunos não souberam responder. Apesar de 

presente na juventude, o talento é muito falado, mas pouco estudado. Os outros 25% do grupo 

focal dos líderes de sala definiram talento como um “dom” que trazemos desde o nascimento, 

que: 

[...] já nasce com a pessoa, já tem um dom, já tem o talento, a habilidade de fazer 

alguma coisa na vida, mas, para descobrir, ela precisa passar por um longo processo 

(Líder 2B).  

Eu não sabia que tinha esse dom de liderar. Vim saber esse ano que eu resolvi ser 

líder (Líder 1D). 
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Percebe-se que ambos os líderes, citados acima, acreditam que o talento é inato, 

hereditário, quando se refere que está com o indivíduo desde o nascimento. A pessoa só 

precisa descobri-lo e identificá-lo ao longo da vida, com as experiências, saber qual sua 

habilidade, o que se sabe fazer. Por exemplo, esse ano, o Líder 1D “descobriu” que tem o 

talento para liderança somente depois que resolveu assumir a função de líder da sua turma. 

Essa visão do talento é unidimensional (SABATELLA, 2008). 

A metade do grupo de líderes (50%) definiu talento conforme uma compreensão 

multidimensional, em parte influenciada por fatores hereditários, conforme podemos observar 

nas falas abaixo dos líderes 1A e 1C, respectivamente: 

 

Geralmente, a pessoa talentosa já nasce com aquele dom, aquela habilidade pra 

música, dança, algo do tipo, mas precisa também ser instigada da pessoa, explorada 

e externada. Eu, por exemplo, percebo que algumas habilidades que tenho esse ano 

eu não tinha ano passado, mas, na verdade, eu já tinha, só que agora foi externada 

(Líder 1C). 

O talento nasce com a pessoa, mas ela também pode desenvolver certo talento. [...] 

Eu acho que sempre estamos em um processo de transformação, sempre evoluindo, 

reformulando nossos conceitos e nossas ideias (Líder 1A). 

 

A Líder 1C destaca, por exemplo, que esse ano percebeu habilidades de liderança 

nela que ano passado não sabia que tinha, mas que, com a sua motivação, disposição e 

engajamento na função de liderança, na prática, começaram a ser externadas.  

 

Visão dos professores 

 

Do total das entrevistas no grupo focal de professores, três deles, cuja 

porcentagem equivale a 30% compreendem o talento como natural ou hereditário, enquanto 

para sete professores, que corresponde a uma porcentagem de 70% entendem que o talento é 

multidimensional, em parte inato e em parte adquirido. Conforme a Tabela 25: 

 

Tabela 25 – Concepções de talento dos professores (A) 

 

Concepção de talento dos professores Frequência % 

Um “dom”; habilidade ou facilidade natural. 03 30 

Multidimensional, habilidade, em parte inata e em parte 

adquirida no ambiente, facilmente identificado pelos 

outros. 

07 70 

Multidimensional, apenas influenciado pelo ambiente 00 00 

Total 10 100 
Fonte: Banco de dados do pesquisador 
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Vejamos, por exemplo, a concepção da professora 1B de talento como natural e 

único: 

Habilidade natural para desenvolver certa atividade. É percebido com as 

oportunidades que são dadas (PDT 1B). 

Facilidade em fazer uma atividade ou uma função que é reconhecida e facilmente 

vista pelos outros com muita naturalidade (PDT 1B). 

 

Conforme esse conceito, o talento é uma habilidade natural, ou seja, que já vem 

com o indivíduo desse o nascimento, uma certa capacidade para realizar um determinado tipo 

de atividade. Hoje se sabe que além da aptidão não necessita apenas que ela seja identificada e 

percebida facilmente por si mesmo ou pelos outros, requer também ambientes desafiadores, 

oportunidades e práticas específicas em prol do seu desenvolvimento (JENSEN, 2011; 

DWECK, 2017; GOLEMAN, 2015;).  

O professor 3B enfatiza que o talento é notório e pode ser identificado com muita 

naturalidade e facilidade pelos outros, ao se exercer uma atividade ou função com facilidade.  

Alguns professores na escola demonstram que não sabem sobre de onde vem o 

talento, ao afirmar:  

 

Se é inato, a pessoa já nasceu com aquilo ou se ela praticou, de forma que isso se 

tornou notório pelos outros, eu não sei (PDT 3B). 

 

Um fato constatado é que nós educadores lidamos todo dia na sala de aula com 

pessoas talentosas, seus conhecimentos e aprendizagens, porém, pouco sabemos sobre a 

inteligência. Conforme Carol Dweck (2017), além da família, outras organizações, como a 

escola, também influenciam a construção de crenças fixas. Acreditam que suas qualidades são 

imutáveis, que possui uma quantidade limitada de inteligência e cria a necessidade constante 

de provar a si mesmo seu valor, convencer a si mesmo e ao demais. Essa perpetuação da 

crença na inteligência fixa aconteceu durante todo o Século XIX, predominando, entre os 

estudiosos da área, a ideia de que a inteligência seria unicamente herdada. Como se pode 

comprovar, essa visão inatista ainda influencia nossas práticas pedagógicas nos ambientes 

educativos (JENSEN, 2011; DWECK, 2017). 

Avançando nas concepções de talento, agora influenciada por uma visão 

multidimensional, a professora 1A utiliza o termo habilidades, no plural, seguindo a linha de 

pensamento da teoria das Inteligências Múltiplas de Gardner (1995): 

 

Segundo o psicólogo Gardner, o talento está relacionado às habilidades que a pessoa 

tem, que é muito subjetivo de cada um. Habilidade que a pessoa tem intrínseca, 

subjetiva, individual, que lhe especifica e identifica enquanto pessoa. Cada pessoa é 

que tem que identificar seus talentos (PDT 1A). 
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Os talentos se manifestam, portanto, no saber e no saber fazer. Nesse sentido, as 

inteligências ou talentos são definidos, por Gardner (1995), segundo uma perspectiva 

multidimensional, como habilidades de resolver problemas, usar ideias, elaborar produtos ou 

manifestar uma habilidade de modo que estes sejam validados por uma ou mais culturas. Ou 

seja, conforme os estímulos ambientais, os talentos ou múltiplas inteligências são 

manifestados de diversas formas e intensidades, considerando o contexto e cultura 

(GARDNER, 1995; JENSEN, 2011).  

 Em comum acordo com a visão multidimensional, um grupo de sete 

professores (70%) entende que o talento tanto é em parte inato como em parte adquirido. Ou 

seja, tanto vem da capacidade subjetiva quanto dos traços de personalidade e características. 

Conforme o discurso dos professores, o talento, por ser multidimensional, varia de pessoa 

para pessoa: 

 

O talento é muito da subjetividade e personalidade de cada pessoa (PDT 1D). O 

talento depende muito da personalidade e característica de cada um. Então o talento 

tanto é inato como uma coisa adquirida. Cada um na sua individualidade encontra 

aquela área na qual se torna um talento, já que todo mundo tem capacidade (PDT 

2B). 

 

Nesse sentido, eles acrescentaram que o talento pode ser aperfeiçoado com 

tentativas e erros, método, muitas práticas e suor: 

 

Para ser talentosa, eu não preciso só esperar que a minha genética tenha contribuído 

para que eu consiga fazer aquilo bem feito. Acredito que o talento tanto seja uma 

coisa inata, como também algo que a gente pode desenvolver e aperfeiçoar com 

práticas e métodos. Então, se eu quero fazer aquilo ali, eu vou tentar! (PDT 1C). 

É algo que às vezes está adormecido: você só precisa saber acordar e transpirar. Só o 

talento em si não quer dizer que você vai ter êxito. Você também precisa praticar, 

praticar, e muito, para você ficar cada vez melhor no que você faz. O talento, por si 

só, ele não vai te fazer brilhar. Você tem que ralar (PDT 2B). 

 

Segundo vários autores (GARDNER, 2009; GOLEMAN, 2015; GUENTHER, 

2008 RENZULLI; REIS, 1997), fatores emocionais como a motivação e o engajamento nas 

atividades são relevantes para o desenvolvimento e aperfeiçoamento do talento. Ingredientes 

como paixão pelo próprio trabalho, gostar de desafios criativos, a curiosidade e avidez de 

explorar novas abordagens fazem com que o indivíduo eleve continuamente seu nível de 

desempenho. 

No referencial teórico que trata da avaliação educacional diagnóstica do talento, 

não resta dúvida de que o talento, além de natural, é adquirido, muito influenciado pelo meio 

e pela atitude do indivíduo. A PDT 2A destaca que, dependendo do contexto, o talento poderá 

aparecer. Para tanto, ele precisa ser estimulado: 
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Os talentos são influenciados pelo meio em que a gente vive e devem ser 

alimentados. Dependendo da situação em que você esteja vivendo no trabalho ou na 

escola, esses talentos podem aparecer (PDT 2A). 

O talento é uma habilidade natural para desenvolver certa atividade, mas também o 

meio influencia demais para manifestação do talento, que é percebido com as 

oportunidades que são dadas (PDT 1B).  

 

A boa notícia é que o talento é democrático e pode ser desenvolvido. Ele está 

distribuído em toda a população, seja pobre ou rica, preta ou branca, em pessoas com 

diferentes orientações sexuais, como também em indivíduos com e sem deficiência. Existem 

cerca de 15 a 25% de pessoas com talentos distribuídas em todos os segmentos da população. 

Embora as pessoas possam diferir uma das outras de muitas maneiras – em seus talentos e 

aptidões iniciais, interesses ou temperamentos -, cada um de nós é capaz de se modificar e 

desenvolver por meio do esforço e da experiência (ALENCAR; FLEITH, 2001; DWECK, 

2017; FERNANDES, 2014; SABATELLA, 2008; SILVA et al., 2015, VIANA, 2005). 

Com o objetivo de exemplificar a importância do professor na identificação e 

direcionamento e de o quanto o contexto escolar poderá influenciar para a manifestação do 

talento juvenil, a PDT 2A relata o caso da sua aluna selecionada para ser Líder da turma esse 

ano.  Segundo a professora, a líder da sua turma narrou para ela que: 

 

[...] entrou na liderança da turma muito envergonhada, que não conseguia se 

relacionar com as pessoas e que, no conduzir das atividades, ela aprendeu a ser líder. 

Ou seja, ela desenvolveu essa habilidade, que não foi facilmente vista por todos, 

nem por ela mesma, mas o meio proporcionou e as imposições feitas a ela, do ponto 

de vista das relações, do social, foi desenvolvida nela essa habilidade ou talento para 

liderança (PDT 2A). 

 

 Outro caso socializado no grupo foi o caso de um aluno cujo talento foi 

identificado pela professora devido a sua voz especial e, principalmente a seu incentivo. 

Nesses termos, segundo sua narrativa: 

 

[...] Na época, eu estava na escola trabalhando o projeto rádio escola, cito o caso, 

uma experiência minha. O caso de um aluno que eu o incentivei bastante a participar 

pelo fato de ele ter uma voz boa, só por causa disso. Era um menino tímido, que, a 

princípio, não queria participar do projeto. Depois ele começou a participar. Após 

um bom tempo, veio me agradecer por eu ter incentivado, porque ele já estava 

participando também de um grupo na igreja, manifestando seu talento junto com 

outros jovens. Ou seja, foi algo que despertou nele, com a oportunidade e incentivo. 

Aparentemente, ele não sabia que ele podia fazer aquilo, foi um talento 

desenvolvido (PDT 2C). 

 

Os dois casos acima, socializados pelas Diretoras de Turma, ressaltam o quanto o 

olhar avaliativo e inclusivo do professor é importante na identificação dos gostos e aptidões 

dos seus alunos (as), direcionando-os aos projetos educativos desafiadores. Os dois 

professores acima citados conseguiram identificar os jovens talentosos, dar oportunidade e 
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incentivo. Na realidade, os jovens, bem como seus pais, desejam que os educadores na escola 

os ajudem a identificar seus talentos e que os levem em direção a uma vida plena de 

significado e com objetivos claros. Conforme crescem, esperam que os educadores os 

orientem no “ritual de passagem” da adolescência para a maturidade (ROBINSON, 2012).  

A política educacional e as escolas, através dos seus currículos, nesse sentido, 

deveriam ser decisivas para fazer com que todos da comunidade, especialmente os jovens, 

percebessem seus talentos e desenvolvessem suas habilidades de imaginação, criação e 

inovação, mas, ao contrário, contribui para perder esses atributos de vista.  

Assim, analisamos que ainda há uma pequena parcela que acredita no talento 

como unidimensional e hereditário. Uma das professoras (10%), por exemplo, que acredita no 

talento fixo, considerou que não tem talento algum.  

 

Eu sou talentosa? Essa é uma pergunta que me remete a algumas lembranças. Se 

uma pessoa é talentosa, depende de que talento está se falando. Por exemplo, algo 

em mim, algo que é particular e que eu não tenho talento nenhum, são justamente as 

atividades que envolvem as habilidades manuais. Eu não sei, provavelmente em 

outros departamentos talvez serei uma pessoa talentosa. É tão difícil se autoavaliar. 

Eu não me considero uma pessoa talentosa, infelizmente (PDT 1A). 

 

Porém, na percepção da grande maioria dos professores (90%), o talento é 

multidimensional e pode ser manifestado neles mesmos de vários tipos (GARDNER, 1995), 

conforme tabela: 

 

Tabela 26 – Principais tipos de talentos dos professores, por frequência 

 

Tipo de talento Habilidade Quantidade % 

     Artístico Desenhar; dançar; expressar o corpo; 

cozinhar, consertar coisas manuais e 

decorar ambiente. 

04 40% 

Liderança ou 

social 

Falar, expressar-se com facilidade; contar 

histórias com uso da memória; ensino 

(criatividade); organização de eventos; 

mobilização.  

05 50% 

“Não tenho” - 01 10% 
Fonte: Banco de dados do pesquisador 

 

A professora, no seu discurso, referiu-se, prioritariamente, ao tipo de talento 

voltado para as habilidades manuais e, nesse aspecto, acredita não ter talento ou habilidade. 

Mas depois chega à conclusão que não tem talento. Compreendemos, a partir da sua 

avaliação, que seu conceito de talento é restrito às Artes. Essa visão, bastante comum na 
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população, limita as possibilidades. É um caso demonstrativo de como o nosso conceito do 

mundo limita nossa identificação. 

Hoje está comprovado, mesmo que você não identifique agora um talento, que é 

possível desenvolver as qualidades desejadas, aperfeiçoar-se, quando cria uma paixão pelo 

aprendizado. Contudo, só o esforço, motivação, engajamento na tarefa e instrução adequada 

não garante que qualquer um possa se tornar talentoso ou com altas habilidades/superdotação, 

transformar-se em um Einstein ou em um Beethoven. Essa descoberta muda nossa relação 

com as pessoas e os ambientes na medida em que a crença de que suas qualidades são 

suscetíveis de serem cultivadas gera diferentes pensamentos e atos, guiando-nos por um 

caminho e por uma experiência de descoberta completamente distinta (DWECK, 2017; 

JENSEN, 2011; ROBINSON, 2012). 

Uma professora discorda que uma colega afirme “eu não sou talentosa”, por 

considerar que todos que estão na docência são talentosos, mesmo que não saibam: 

 

Eu quero discordar da minha colega 1A, porque eu acho que todos os professores 

são talentosos só por estarem nessa profissão. Primeiro, que todo dia você lida com 

o ambiente diferente, com pessoas diferentes, você tem que trabalhar o seu talento 

de ser paciente, de ser amiga, de ser psicóloga, de ser mãe, de ser de tudo um pouco. 

Então eu acho que todos os professores têm um talento, nem que a pessoa 

desconheça (PDT 2A). 

 

A teoria de Robinson (2012) é que nós nascemos com imensos talentos naturais, 

mas pouquíssimos descobrem quais são essas habilidades, e menos pessoas ainda as 

desenvolvem de maneira adequada. Ironicamente, uma das principais razões para o grande 

desperdício de talento está justamente na instituição que deveria desenvolvê-lo: a escola. 

Os docentes se autoidentificaram como talentosos (as), conforme a tabela acima 

esclarece. O tipo de talento predominante no grupo dos Professores Diretores de Turma foi o 

talento para liderança ou social, cuja porcentagem representa 50% do grupo, principalmente, 

na união das habilidades de comunicação, expressão conforme a circunstância de ensino, 

motivações intrínsecas e ambientais.  

Vejamos, por exemplo, o caso do professor de língua estrangeira: 

 

Tenho habilidade em relação à língua estrangeira e a habilidade de transmitir isso. 

Por que não basta apenas você dominar um idioma estrangeiro você tem que ter o 

talento para passar isso para alguém e estimular o outro a aprender, despertar na 

pessoa o interesse para aprender essa língua (PDT 2B). 

 

O professor com talento para liderança, devido a seu domínio específico da área, 

unido com a motivação e a criatividade, consegue facilitar a aprendizagem da maioria, porque 

consegue “estimular e despertar o interesse” para aprendizagens. Outra experiência é o caso 
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da talentosa professora de História, que consegue despertar o interesse dos alunos através da 

sua habilidade de memória na “contação de histórias”, como ela descreve: 

 

[...] quando eu ingressei na profissão como professora de História, eu consegui unir 

um talento biológico, que é a minha capacidade de memorização, com um talento 

irrisório para ‘contar história’. Sou muito boa em contar história e dar aula de 

História. São dois aspectos diferenciados. Eu consegui uni-los em um só momento. 

Minhas aulas de História são contadas! E a partir do momento que eu transformo a 

história num conto: uma coisa que tem começo meio e fim, cenas dos próximos 

capítulos, esses são os jargões que eu, ela se torna mais interessante. Então meu 

maior talento é contar história (PDT 1D). 

 

Na análise do depoimento da professora 1D, observa-se que apresenta algumas 

características do talento de liderança, ao considerarmos que ela consegue unir sua capacidade 

com uma habilidade aplicada na sua área de formação que é História. Para tanto, usa da sua 

facilidade de comunicação, domínio técnico, motivação e criatividade (GOLEMAN, 2015; 

GUENTHER, 2008; RENZULLI; REIS, 1997), A aula contada é elaborada no sentido de 

motivar para aprendizagem, influenciar e beneficiar uma população de estudantes.  

A manifestação do talento, como um fenômeno multifacetado, está, por 

conseguinte, diretamente relacionada ao que está disponível na cultura, no ambiente e nas 

experiências que contribuem para o seu desenvolvimento. Consequentemente, há, conforme a 

interação com esses domínios, inúmeros talentos: culinário, mecânico, artístico, de liderança, 

dentre outros, indicando concretamente diferentes áreas de desempenho (GAGNÉ, 2009; 

GUENTHER; RONDINI, 2012; STERNBERG; DAVIDSON, 2005).  

Outros dois professores consideraram que têm talento, porém são os outros que os 

reconhecem neles. Eles consideram que o talento é mais facilmente identificado pelo colega 

professor. Assim relata: 

 

[...] Professor, você tem a facilidade de se expressar em público. Os outros 

reconhecem em mim essa habilidade que eu mesmo talvez não reconheça (PDT 3B). 

[...] Professora, você tem talento porque você tenta diversificar as aulas de 

Matemática, que é uma disciplina tão chata. E quando eu percebo que dá certo, 

invento, trago um jogo, uma atividade mais diferente, eu tento inserir no ensino. Eu 

gosto muito do que faço e quando vou fazer alguma coisa sempre dou o melhor de 

mim (PDT 3A). 

 

Os professores, embora sejam identificados pelos colegas docentes, não 

identificam por si mesmos seus talentos. A arte de se expressar em público e a facilidade de 

inserir jogos no ensino da Matemática, dependendo do contexto e da população 

correlacionada, poderá indicar, de fato, que eles apresentam talento, pois são habilidades que 

poderão ser diferenciadas, ou seja, apresentarem acima da média dos demais professores. 
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Ambos os talentos citados facilitam a docência, tanto a boa comunicação quanto a facilidade 

de diversificar as metodologias, principalmente a inserção de jogos no ensino da Matemática.  

De acordo com a autoavaliação dos seus talentos, uma proporção de 40% do 

grupo de professores gira em torno do que gosta e sabe fazer, principalmente na área artística, 

conforme seus depoimentos: 

 

Acho que sou uma pessoa talentosa, porque o que me proponho a fazer, as pessoas 

elogiam, agradecem. Por exemplo, eu seu desenhar, dançar, etc. Eu me considerar 

não quer dizer que eu seja ou tenha. Não é assim? Gostar não quer dizer que você vá 

ter a habilidade ou o talento (PDT 1B). 

Em relação aos talentos, eu acho que está ligado a tudo que você se propõe a fazer 

também, às vezes nem você sabe que é capaz e acaba descobrindo, né? Depende 

muito dos obstáculos, desafios que são colocados para a gente. Eu gosto de dançar, 

cozinhar, tenho habilidade para organizar evento, etc. (PDT 2A).  

Eu concordo com essa questão de que tudo que eu me proponho a fazer, como a 

professora 1B falou, dá certo. As pessoas gostam, elogiam, então acho que eu sou 

talentosa. Os alunos dizem que tenho a característica de criatividade (PDT 2C). 

Eu considero uma habilidade para o conserto. Eu gosto de consertar coisas manuais, 

se tiver alguma coisa que não esteja funcionando eu vou lá e tento consertar, pode 

ser uma porta, pode ser um guarda-roupa (PDT 3C). 

 

Como os professores acima demonstram, suas habilidades são voltadas para área 

artística, principalmente na dança, desenho, decoração, conserto de móveis, dentre outras 

habilidades e coisas que gostam de ocupar o tempo. Porém, como a professora 1B mesmo 

afirmou: “Eu me considerar não quer dizer que eu seja ou tenha, não é assim? Gostar não quer 

dizer que você vá ter a habilidade ou o talento” (PDT 1B). 

Talentos e alguns dos seus indicadores como criatividade, motivação e 

imaginação existem e devem ser incentivados em todas as organizações, seja na família, na 

escola, na vida cotidiana ou profissão. Caso a escola leve os jovens a acreditarem que são 

talentosos, que existe o potencial em si próprios e que, principalmente, com vontade e prática, 

eles podem desenvolvê-los, promoverá uma verdadeira revolução na Educação. A inteligência 

humana é profunda e essencialmente criativa. Vivemos em um mundo moldado pelas ideias, 

crenças e valores da imaginação e cultura humana. O universo humano é produto tanto da 

nossa mente como do ambiente natural. Nós criamos o mundo no qual vivemos. Também 

somos capazes de recriá-los (ROBINSON, 2012). 

 

Visão dos gestores 

 

Na opinião de um dos integrantes do grupo de gestores, que corresponde a uma 

percentagem de 12,5%, o talento é inato, um dom que a pessoa nasce com ele ou não; para 

seis deles ou 75%, é multidimensional, em parte inato e em parte adquirido, passível de 
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desenvolvimento a partir de estímulos ambientais e da prática. Do total, 12,5%, um gestor, 

considera que o talento é também multidimensional, porém apenas adquirido na interação 

com o ambiente, conforme os diferentes estímulos ambientais. Conforme a tabela a seguir: 

 

Tabela 27– Concepções de talento dos gestores 

Concepção de talento dos gestores Frequência % 

Um “dom”; habilidade ou facilidade natural. 01 12,5 

Multidimensional, habilidade, em parte inata e em parte 

adquirida no ambiente, facilmente identificado pelos outros. 

06 75,0 

Multidimensional, apenas influenciado pelo ambiente 01 12,5 

Total 08 100 
Fonte: Banco de dados do pesquisador 

 
Os gestores que responderam, justificaram os seguintes motivos: “porque tenho 

dificuldade em se expor” (GE1) e “porque não identifico um talento em mim” (GE6). A 

insegurança, os medos e as faltas de oportunidades de experiências enriquecedoras limitam 

nossa autoimagem e identificação dos talentos. Será que as pessoas que afirmam que não são 

talentosas, entendem o que é talento? Qual a verdadeira compreensão delas sobre esse 

assunto, segundo seus discursos? (ROBINSON, 2012). 

Os demais, uma porcentagem de 75%, seis gestores, afirmaram que sim, eram 

talentosos (as), pela capacidade de liderança, de saber lidar com as pessoas, de adaptação e 

proatividade, como por exemplo: “Tenho habilidades especiais para lidar com as pessoas” 

(GE 5). Porém, os gestores destacaram principalmente como talento a eficiência, o saber fazer 

bem feito dentro da sua função, conforme o tipo gerencial e burocrático (GOLEMAN, 2015), 

justificando: 

 

Por ser capaz de realizar minha atividade com excelência e dedicação (GE7) 

Sou talentosa porque consigo desenvolver algumas habilidades com bastante 

eficiência (GE 1). 

Considero-me talentosa porque consigo realizar o que planejo e procuro fazer bem 

feito o que faço (GE 3). 

 

Todavia, o talento e a liderança precisam vir antes do gerenciamento. A liderança 

lida com o desejo, o interesse, entusiasmo e objetivos: quais são as coisas que desejo 

conseguir? Enquanto o gerenciamento é uma visão dos métodos: qual a melhor maneira de 

conseguir determinadas coisas? Ou seja, liderar é fazer as coisas certas; gerenciar é fazer as 

coisas do jeito certo (FIORELLI, 2009). 
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Síntese dos resultados encontrados 

 

Na perspectiva interacionista, o talento é aprendido e evolui com maior 

intensidade na dinâmica e nas vivências contínuas em ambientes favoráveis e estimuladores. 

O desenvolvimento do talento, portanto, envolve fatores genéticos e as interações com o 

ambiente. Assim, quanto maior o engajamento nas tarefas, a motivação e capacidade de 

inovação através do uso da criatividade, maior a probabilidade de aflorar o talento em 

determinada área (GUENTHER, 2009; SHENK, 2010; VIANA, 2005). 

 Na população investigada de 26 (vinte e seis) pessoas, de três segmentos 

escolares, envolvendo alunos, professores e gestores, 06 pessoas, que correspondem a uma 

porcentagem de 23,2% dos entrevistados, conceituaram talento como um dom natural e 

hereditário; a maioria-  17 entrevistados (65,4%) - consideraram como multidimensional, em 

parte inato e em parte adquirido na interação com o ambiente; um (3,8%), multidimensional 

apenas adquirido pelo ambiente e dois líderes (7,6%) não souberam responder. 

Portanto, na percepção da maioria da população (65,4%), o talento é 

multidimensional, ao integrar uma parte natural e outra parte adquirida, que necessita ser 

estimulada pelo ambiente desafiador. Ou seja, os talentos, além dos fatores genéticos são 

influenciados por fatores ambientais, como nível socioeconômico, nível educacional, 

personalidade dos pais, estimulação dos interesses, fatores de sorte e também por fatores de 

personalidade como a autoestima, autoeficácia, coragem, força do ego, energia e disposição. 

Podendo, assim, ser desenvolvido enquanto um processo evolutivo contínuo de 

transformações, decorrentes da interação do indivíduo com o ambiente. Convém destacar a 

criatividade como um dos atributos principais para sua manifestação (RENZULLI, 2005). 

Na visão do grupo de alunos que ocupam a posição oficial de liderança, dois 

(25%) dois deles não souberam responder. Apesar de muito abundante na juventude, o talento 

é muito falado, mas pouco estudado. Os dados apresentados retratam que 25% do grupo focal 

dos líderes de sala definiram talento como um “dom” que trazemos desde o nascimento, logo, 

a pessoa só precisa descobri-lo e identifica-lo ao longo da vida, com as experiências, qual sua 

habilidade, o que ele sabe fazer.  A metade do grupo de líderes (50%) definiu talento 

conforme uma compreensão multidimensional em parte influenciada por fatores hereditários. 

Ou seja, a outra metade, 50% dos líderes, não sabe definir talento ou consideram como um 

dom inato, unidimensional e hereditário.  

A ideia que prevalece na primeira concepção é a de que o talento está associado 

principalmente ao tipo artístico, como Dança, Música, etc. Essa crença de que o talento está 
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apenas associado às habilidades artísticas é muito comum. Porém, mesmo que o talento tenha 

como um dos seus principais atributos a criatividade, ele não é privilégio exclusivo de quem 

atua no campo artístico, se considerarmos que nada impede que essa característica esteja 

presente também em áreas como Ciência, Matemática, na liderança de um time esportivo ou 

na gestão de um restaurante. Outras disciplinas como, por exemplo, a Ciência e a Matemática, 

podem ser tão criativas como a dança e a música. Sempre é possível agir de forma criativa 

quando usamos a inteligência (ROBINSON, 2012). 

Uma porcentagem de 70% dos professores entende que o talento tanto é em parte 

inato como em parte adquirido. Ou seja, tanto vem da capacidade subjetiva quanto dos traços 

de personalidade. Conforme o discurso dos professores, o talento, portanto, é 

multidimensional. Classificaram talentos em dois tipos: liderança e artístico. Tanto boa parte 

dos professores, quanto dos gestores compreendem talento com fazer as coisas bem feitas, 

organização, excelência ou eficiência, próprio do paradigma escolar industrial, que influencia 

a manifestação dos tipos burocrático e gerencial (FIORELLI, 2009; GOLEMAN, 2015), 

A manifestação do talento, como um fenômeno multifacetado, está, por 

conseguinte, diretamente relacionada ao que está disponível na cultura, no ambiente e nas 

experiências que contribuem para o seu desenvolvimento. Consequentemente, há, conforme a 

interação com esses domínios, inúmeros talentos: culinário, mecânico, artístico, de liderança, 

dentre outros, indicando concretamente diferentes áreas de desempenho (GAGNÉ, 2009; 

GUENTHER; RONDINI, 2012; STERNBERG; DAVIDSON, 2005). 

 

5.2 Categoria 2: Concepção da liderança 

  

Neste tópico, apresentamos os conteúdos e a análise sobre a categoria “concepção 

de liderança” na visão dos líderes de sala, dos diretores de turma e gestores, com dados 

coletados por meio de grupos focais e entrevistas. 

  

Visão dos líderes de sala 

 

Dos oito lideres participantes do grupo focal, dois (25%) optaram em não se 

pronunciar sobre essa questão, enquanto seis jovens ou 75% socializaram com o grupo sua 

opinião. Os conteúdos referentes à concepção de liderança dos alunos (as), à posição oficial 

de líderes da sua turma, foram agrupados nas seguintes subcategorias: i) adquirida, vem com 

o tempo; ii) habilidade para resolver problemas; iii) trazer o melhor para o grupo; iii) requerer 
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alguns atributos, como: paciência, resiliência e adaptação às dificuldades e as coisas ao seu 

redor. Nesses termos: 

 

Liderança é uma habilidade que vem com o tempo. Não se dá para resolver tudo de 

uma hora para outra, mas é na conversa e é com a determinação que dá para 

resolver. A gente sabe que resolver problema é uma coisa que não dá para bater 

assim de frente. É preciso que haja paciência e tempo também (Líder 2A). 

Liderança é isso: é conseguir encarar, ser resiliente, não desistir da primeira vez. É 

tá levantando, se reerguendo, tentando trazer o melhor pro seu grupo, seja na 

empresa, na escola (Líder 1C). 

Eu sou uma líder talentosa, uma pessoa que consegue se adaptar muito fácil a tudo 

que tem ao redor. Eu considero também ser isso um talento: você conseguir se 

adaptar às dificuldades e as coisas que têm ao seu redor (Líder 2A).  

              

A Líder 2A associa sua concepção de liderança como uma habilidade construída 

na prática e interação com as pessoas e os ambientes durante o processo. É um processo lento, 

que requer tempo e paciência. O talento de liderança tem suas origens em processos sociais, 

ou seja, na interação do indivíduo com outras pessoas e, só depois de internalizado, é que se 

manifesta socialmente. Diante das experiências, é que se chega ao nível de maturidade 

(VYGOTSKY, 1998), 

Outros líderes direcionaram sua concepção de liderança aos atributos necessários 

para o exercício da liderança positiva, como a coragem, resiliência, flexibilidade e 

persistência: O contexto de atuação do líder estudantil é uma sala com quarenta adolescentes, 

incluindo ele (a). Logo, suas falas remetem a essa realidade grupal de resolução de problemas, 

mediação de conflitos e servir às necessidades da turma. Observa-se o predomínio da 

representação de liderança contingencial-situacional (ROBBINS, 2000), alguns deles mais 

preocupados com as tarefas ao “conseguir se adaptar as coisas que tem ao seu redor” (2A) e 

outros “tentando trazer o melhor para o grupo” (1C). 

Nessa interação com seus colegas e professores na sala de aula, o líder escolar se 

faz e refaz diante das dificuldades e busca de soluções no coletivo, com a busca pessoal de 

construir algumas características como paciência, determinação e resiliência, habilidade de 

resolver problemas, dentre outras. 

 

Visão dos professores 

 

Indagamos junto ao grupo de professores: “o que é liderança para você? ” Em geral, 

prevaleceu a ideia de que liderança é uma capacidade de influenciar e polarizar as pessoas de 

forma “conquistada”, “pedida” ou “cobrada”. Essa capacidade se faz no coletivo e na 

interação com as pessoas, conforme discursos docentes: 
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Para mim, liderança é a capacidade de gerenciar recursos e pessoas, fazendo com 

que essas pessoas se sintam à vontade em desempenhar o papel ou a função que lhe 

foi pedida para participar ou cobrada para fazer. Então, para mim liderança é isso, 

essa capacidade de gerenciar outras pessoas a desenvolver um papel no coletivo 

(PDT 3D). 

[...]a gente vê muito hoje confundir chefe com um líder. Chefe nem sempre é líder. 

Seja aonde for, qualquer lugar há essa diferença e é o que as empresas buscam hoje 

são líderes, assim como as escolas também (PDT 2A). 

Eu acredito que a liderança é a capacidade de influenciar pessoas seja positivamente 

ou negativamente (PDT 1C). 

Eu entendo a liderança como aquela capacidade da pessoa polarizar o grupo em 

torno de si, seja no sentido positivo ou negativo, um grupo (PDT 1B). 

 

Um professor definiu a liderança como a capacidade de “gerenciar” recursos e 

pessoas. O docente coloca, portanto, as pessoas no mesmo nível de recursos, o que é não é 

estranho, pois estudos comprovam que a cultura escolar é influenciada pelo paradigma da 

revolução industrial e burocrática, cujo foco é nas tarefas (ROBINSON, 2012). Todavia, 

gerenciam-se recursos materiais, financeiros; lideramos pessoas, no sentido do 

desenvolvimento coletivo. 

Os professores que exercem o papel de diretores de turma recorrem à 

representação de liderança a fim de gerenciar e influenciar as pessoas para que colaborem 

com os objetivos considerados para o bem comum (HERSEY; BLANCHARD, 1986; 

HUNTER, 2008;  ROBBINS, 2000). Importante salientar que a influência nem sempre ocorre 

de forma positiva e democrática pelo líder. É comum quem estar exercendo o comando ou a 

liderança dirigir-se olhando o outro como um subordinado, da cabeça para baixo, com foco na 

tarefa. Nesses casos, quando “pedimos” e nada acontece, “cobramos”. Mas liderança é 

diferente de chefia ou gerenciamento.  

Contudo, segundo a professora, essa prática da chefia, do comando e controle tem 

sido uma prática comum nas escolas e empresas. De fato, há uma carência na sociedade, 

escolas e empresas, de líderes democráticos e positivos. Os professores entendem que a 

capacidade de liderança pode ser positiva ou negativa. Nesse sentido, a professora 1B chega a 

afirmar que os verdadeiros líderes conseguem polarizar, atrair as atenções da equipe, tanto em 

termos positivos como também negativos, conforme sua postura e características. 

A partir da concepção de liderança definida pelos professores como capacidade de 

influenciar e polarizar os demais integrantes do grupo, quer seja positiva ou negativamente, os 

professores destacaram que existe, na prática, a liderança negativa.  Os Professores Diretores 

de Turma, em sua maioria, definiram a liderança como uma capacidade de gerenciar e 

influenciar positiva ou negativamente referindo-se ao poder de aprender e ao potencial em 

ação, o saber e o fazer com que as coisas aconteçam (GUENTHER; RONDINI, 2012).  
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Visão dos gestores 

 

Quanto aos gestores, definem liderança como uma arte ou facilidade de influenciar 

pessoas. Nesse sentido, liderança:  

 

É algo capaz de motivar as pessoas a acreditarem no seu potencial e 

alcançarem seus objetivos (GE 4). 

É a arte de influenciar as pessoas para que elas desenvolvam seus 

talentos (GE1).  

É você “conquistar os liderados e conseguir convencer” (GE 3)  

 

O objetivo da liderança, nesse conceito, assemelha-se ao estilo coaching, pois se 

volta para a motivação e desenvolvimento do talento das pessoas rumo à objetivos comuns. 

Observa-se que o conceito de liderança nesse segmento segue uma perspectiva apenas 

positiva e faz referência aos objetivos comuns. A liderança para os gestores como influência 

se relaciona ao tipo social e contingencial, conforme os interesses dos líderes.  

Após a discussão sobre talento, o pesquisador solicitou que eles fizessem uma 

autoavaliação referente à questão: “Você tem talento para a liderança? Em caso positivo, 

comente. A maioria dos gestores, um total de sete, responderam que sim, que têm talento para 

liderança, cuja porcentagem é de 87,5%, enquanto apenas um disse que não tem talento para a 

liderança, ou seja, 12,5%. Vejamos a distribuição no Gráfico 1 dos diversos estilos de talento 

de liderança dos gestores. 

 

Gráfico 1 – Talentos para liderança 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 Fonte: Banco de dados do pesquisador 

 

Conforme os dados demonstrados no gráfico, quatro gestores, que correspondem a 

50% do total, consideram que adotam um estilo de liderança democrático; um gestor (12,5%) 
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identifica-se como liberal; outro gestor (12,5%) se avalia com o estilo de liderança situacional 

(1); e o diretor geral (12,5%) considera que seu estilo de liderança é coaching. Apenas uma 

gestora (12,55) não se reconhece como talentosa. 

O estilo de liderança a ser adotado na escola pública brasileira é o democrático, 

por imposição legal, determinada pelo artigo 206 da Constituição Federal Brasileira 

(BRASIL, 1988), bem como o artigo 3º Inciso VIII, art. 15 da LDB (BRASIL, 1996). A busca 

de um modelo de escola cuja prática seja democrática, é aberta ao exercício da cidadania, à 

participação e à autonomia dos que buscam os seus serviços.  

O quadro abaixo apresenta as concepções-chave para o tema liderança, na visão 

dos líderes, professores e gestores, respectivamente: 

 

Quadro 4 – Segmento, estilo e concepções de liderança 
 

Segmento Estilo Concepções de liderança 

 

Líderes de 

sala 

Servidor 

(DE RÉ, 2011; 

LEITHWOOD; 

DUKE, 1998) 

Liderança é uma habilidade adquirida com o tempo para trazer 

o melhor para o grupo, resolver problemas. Para tanto, é 

preciso: coragem, paciência, resiliência e flexibilidade. 

 

Professores 

  

Democrático, 

participativo e 

gerencial 

(GOLEMAN, 

2015) 

Liderança é uma capacidade de gerenciar, influenciar e 

polarizar as pessoas de forma “conquistada”, “pedida” ou 

“cobrada”, positiva ou negativamente. Essa capacidade se faz 

no coletivo e na interação com as pessoas 

 

Gestores 

 Democrático, 

participativo, 

gerencial e 

coaching. 

(GOLEMAN, 

2015). 

“Liderança é a capacidade e a arte de influenciar, conquistar 

os liderados e conseguir convencer. É algo capaz de 

motivar as pessoas a acreditarem no seu potencial e 

alcançarem seus objetivos” (GE 3). 

Liderança: “É a arte de influenciar as pessoas para que elas 

desenvolvam seus talentos” (GE1). 

Fonte: Banco de dados do pesquisador 

 

Contextos diferentes inspiram respostas diferentes para a concepção de liderança.  

A liderança é a capacidade e uma habilidade construída nas relações de exercer influência 

sobre pessoas, conforme os contextos, positiva ou negativamente. Todos os estilos de 

liderança são construídos nos contextos diversos, portanto, são contingenciais 

(LEITHWOOD; DUKE, 1998; LEITHWOO et al., 1999; VERGARA, 1999). 

A concepção de liderança para os diversos segmentos escolares consultados, 

remetem à perspectiva multidimensional desse talento: tanto é uma capacidade como uma 

habilidade construída nas interações ambientais e relações humanas. 
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A concepção de liderança dos alunos é do tipo servidor, levando-se em 

consideração que eles procuram “trazer o melhor para o grupo”. Ou seja, atuam pela vontade 

de ajudar e servir a seus colegas da sala. Sua função de liderança acontece e está voltada para 

uma clientela jovem e ambiente público. Mesmo assim, busca servir voluntariamente, 

independente da função que exerce (DE RÉ, 2011; GOLEMAN, 2015; LEITHWOOD; DUKE, 

1998). 

Os professores concebem a liderança sob duas perspectivas: democrática, 

gerencial e, quando necessário, faz uso do estilo autoritário. O tipo de liderança democrático e 

participativo se aproxima da concepção de liderança dos professores. O líder democrático e 

participativo valoriza as ideias e as contribuições das pessoas e obtém o compromisso pela 

participação, delimitando autoridades e responsabilidades. O líder gerencial assume mais uma 

posição de planejamento, distribuição de tarefas e controle. Preocupa-se com metas e 

resultados. Por isso que os professores usam o termo “cobrada”, característica do estilo de 

liderança autoritário. Então, conforme as circunstâncias, aqueles que estão hora no papel de 

liderança, ora de gerência, poderão mudar seu comportamento e estilo, indo na escala do 

altamente positivo ao altamente negativo para polarização da equipe e, consequentemente, do 

clima escolar (GOLEMAN, 2015). 

A concepção dos gestores também apresenta o estilo democrático, porém 

acrescentam uma perspectiva diferenciada cujo estilo é o coaching. A liderança cujo estilo é 

coaching olha para a pessoa, o ser, como indivíduo. Estabelece uma conexão empática para 

apoiar e alinhar o que as pessoas querem conseguir com as metas da equipe. Logo, trabalha 

com princípios, valores, missão e visão pessoal e organizacional. É um estilo de liderança 

altamente positivo para o clima escolar e também para o desenvolvimento e bem-estar 

humano (GOLEMAN, 2015). 

 

5.3 Categoria 3: Tipos de avaliação educacional diagnóstica do talento de liderança de 

sala 

 

A avaliação em sala de aula é o processo de coletar, sintetizar e interpretar 

informações que ajudam na tomada de decisões sobre a administração, a instrução na sala de 

aula, a aprendizagem estudantil e o planejamento (HOFFMAN, 2011; RUSSEL, AIRASIAN, 

2014). 

Com o objetivo de analisar a categoria “tipos de avaliação educacional diagnóstica 

do talento de liderança” usada no processo de escolha dos líderes de sala, buscou-se apoio nas 
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teorias das gerações da Avaliação Educacional (VIANNA, 2000), na metodologia de 

identificação de portas giratórias (RENZULLI; REIS, 1997) e tipos de avaliação na sala de 

aula (AIRASIAN; RUSSEL, 2014; HOFFMAN, 2011; LUCKESI 2008). 

Os conteúdos desse tópico sobre a categoria tipos de Avaliação Educacional 

Diagnóstica do talento para liderança de sala foram agrupados com a finalidade de análise em 

duas subcategorias: i) critérios de avaliação e ii) etapas do processo de identificação. 

 

5.3.1 Critérios 

 

Na visão dos líderes de sala 

 

O pesquisador, na condição de mediador do grupo focal, cuja participação foram 

oito líderes de sala, indagou: “Existem critérios para se tornar um líder? Em caso afirmativo, 

especificar quais”. Os conteúdos foram organizamos em duas subcategorias: i) não tem 

critério, nunca foram impostos e ii) existem critérios. Do total de entrevistados no grupo, 

37,5% não souberam responder; 37,5% afirmaram que não existem critérios e 25% afirmaram 

que existem e especificaram os critérios para escolha das lideranças das salas. 

Na primeira subcategoria, três líderes, que representam uma porcentagem de 

37,5%, afirmaram que “não existem critérios” ou “nunca foram impostos”. Destacamos, como 

evidências, os discursos de dois jovens líderes, um que ingressou na escola esse semestre, 

uma do segundo ano e outro que está no terceiro ano, portanto, concluindo o Ensino Médio. 

Ambos afirmaram: 

 

Não tem. Assim, não foram impostos. Não tem muito critério para definir, você 

pode, você não pode por causa disso, por causa daquilo. Mesmo porque as turmas 

eram novas, principalmente do primeiro ano. Foi de identificação pessoal: você se 

identificava após o seminário com o Diretor, se queria ou não se candidatar (Líder 

1C). 

 Não. Aqui nunca foi imposto assim critérios, não. A gente mesmo que trabalha 

esses critérios. Assim, dentre os três anos, eles nunca disseram você pode ser líder, 

você não. Tipo você foi líder esse ano, então no próximo você não pode ser (Líder 

3A). 

Na nossa escola, não há critérios, é geralmente de pessoa para pessoa (Líder 2A). 

 

Observa-se que, segundo a opinião de ambos os líderes, acima destacadas, não 

existem critérios para quem pode ou não entrar no grupo de líderes. Ao mesmo tempo, eles 

dizem que “não são impostos”. Entendemos que afirmar que “não são impostos” é o mesmo 

que colocar a possibilidade que, por outro lado, esses critérios possam existir de uma forma 

oculta, não explícitos e que são aceitos por eles.  
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No entanto, conforme os discursos acima, a gestão do processo de identificação 

dos líderes, mediados pelos PDT’s e integrantes do núcleo gestor da escola, explicitam que 

eles mesmos, os próprios alunos, têm a responsabilidade da autonomeação (RENZULLI; 

REIS, 1997; VIRGOLIM, 2014) de se verem ou não com potencial para liderança da turma 

naquele ano, como bem destaca o líder do terceiro ano que a “gente mesmo trabalha esses 

critérios” e o Líder 1C que, no processo para escolha, “foi de identificação pessoal, você se 

identificava após o seminário com o Diretor”. Conclui-se que um critério é que “o estudante 

que está pensando em se candidatar deve assistir a um Seminário mediado pelo Diretor” e 

após, como outro critério, o estudante que está pensando em se candidatar se autoavalia, 

atribui um valor a si mesmo, se tem o perfil e potencial para liderança e, em caso positivo, 

candidata-se ao processo de escolha (RENZULLI; REIS, 1997). 

Nessa perspectiva de não repetir a mesma liderança da turma, os líderes ressaltam 

a importância dada pela escola quanto à característica do jovem ser protagonista, mudar a 

cada ano, abrir o espaço para dar oportunidades a outros, conforme depoimentos dos jovens 

líderes, a seguir: 

 

Nesses três anos que estou aqui, eles nunca disseram você pode ou não ser líder de 

turma outra vez. Mas eles preferem que a gente não seja líder de turma novamente 

para dar oportunidades a outras pessoas, para que elas possam mostrar que têm 

talento para a liderança (Líder 3A). 

A nossa escola gosta muito de trabalhar essa questão do protagonismo, todos nós 

aqui já somos protagonistas, então a escola incentiva. Apesar deles nunca deixarem 

bem claro, o líder não poder se eleger de novo é critério da escola. Já foi uma vez, 

deixa para outro. Ela gosta de ter sempre um rosto novo para liderar, eles 

incentivam. É uma experiência, a gente está aqui para aprender, para sair preparado 

(Líder 2A). 

Como a líder 2A falou, não têm critérios. A escola gosta bastante desse 

protagonismo e dar oportunidades às pessoas. [...] A Diretora de Turma explicou na 

minha sala que, no regulamento da escola, não tem dizendo que um líder não pode 

ser duas vezes, mas ela disse que é para a gente amadurecer e dar oportunidade para 

ter pessoas novas à frente (Líder 1C). 

 

Conforme os discursos acima, de fato, o aluno não poder se candidatar novamente 

à liderança da sua turma, buscar uma reeleição. É um critério da escola, explicitado na fala do 

segundo ano que “não poder se eleger de novo é critério da escola” e reafirmam novamente 

que “nunca deixam bem claro”. Eles explicam que a escola trabalha de forma consciente e 

planejada a rotatividade de líderes, trazendo caras novas a cada ano, dando oportunidades para 

que possam desenvolver o protagonismo, outras habilidades de liderança e mostrar seus 

talentos pela experiência prática, “porque a escola quer que a gente saia daqui com um novo 

olhar sobre a liderança e que saiam muitos líderes para o nosso mercado de trabalho” (Líder 

1C). 
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Discordando dos demais, dois líderes, que representam 25% do grupo temático, 

afirmaram categoricamente que sim, existem critérios. Nesse sentido, o líder 1A afirma: 

 

Existem sim critérios. A nossa Diretora de Turma perguntou na sala quem queria ser 

líder e a pessoa se identificava (Líder 1A). 

Existe sim. Antes do seminário, o Diretor de Turma fala o que é ser líder e o diretor 

da escola fala das características que o líder de sala deve ter e os candidatos vão se 

identificando. Mas todo mundo pode se identificar para ser líder (Líder 1C). 

 

O líder do primeiro ano acrescenta, na sua fala, que existem critérios para assumir 

a liderança da sala e que eles acontecem em um primeiro momento na sala de aula, mediado 

pela professora da disciplina Formação para Cidadania, no caso a Diretora de Turma. 

Ela pergunta em certo momento: - “Quem quer ser líder? ” Diante da questão os 

estudantes têm uma situação problema, e então rapidamente analisam se têm ou não as 

características de liderança necessárias, em seguida passa por um processo de autoavaliação, 

atribui um valor a si mesmo se está apto ou não para exercer a liderança da turma e decide 

entrar ou não no processo de seleção. Esse processo acontece de forma rápida, durante uma 

aula semanal de Formação para Cidadania.  

Depois de formado o grupo dos candidatos ao processo seletivo, acontece o 

seminário com o diretor, conforme continua relatando o Líder 1A:  

 

[...] depois houve uma reunião com o diretor muito esclarecedora, tanto pelas dicas 

que nos deu como pelas características que ele citou, algumas bem pertinentes ao 

assunto. E eu acho que algumas pessoas não se identificaram com aquelas 

características e, devido a isso, desistiram (Líder 1A). 

 

Ou seja, aqueles que se manifestam, que têm vontade, têm identificação com a 

função, ou estão motivados (as) a serem líderes naquele ano são direcionados para o 

seminário com o diretor, no qual ele apresenta algumas características necessárias aos líderes. 

Podemos concluir que a etapa com a professora na sala antecede o seminário com o diretor 

Quanto ao seminário com o diretor geral, alguns líderes descrevem e trouxeram 

informações e impressões pessoais desse momento, tecendo suas impressões, destacadas nos 

seguintes discursos juvenis: 

 

No seminário, ele fala das habilidades que o líder deve ter. Ele passou um vídeo, 

fizemos discussões, deu abertura para a gente falar, pediu para algumas pessoas 

darem discurso lá na frente. É legal. E é isso, as pessoas vão se identificando (Líder 

1C). 

 O diretor explicou no Seminário a postura de um líder. Como um líder tem que ser, 

a postura realmente que a gente tem que ter dentro da sala com as pessoas. Acho que 

você tem que buscar as características de um líder (Líder 3A). 
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Diante dessa concepção, tipos, posturas, atribuições e características necessárias 

ao líder, expostas durante as aulas e revistas durante o Seminário com o Diretor, alguns 

candidatos se autoidentificam com as condições ou a disposição necessária para arcar com as 

responsabilidades de exercer a liderança da sua turma. Conscientes ou não de que existem 

critérios, como o Líder 1C percebeu, o Seminário funciona como uma espécie de “filtro 

automático”, visto que, após o mesmo, muitos desistem: 

 

Os que desistem realmente não é porque se sintam incapazes e sim porque sentem 

que aquele não é o momento para eles. Sentem que eles têm muito que aprender: 

pegar mais dessa habilidade, desse espírito de liderança e trazer para a turma (Líder 

2A). 

Na eleição passada, eu cheguei a me candidatar, eu cheguei para esse seminário, o 

que a 1C falou, mas aí eu desisti porque senti que aquele não era o meu momento. O 

momento era outro (Líder 2C). 

 

Os líderes passam, durante as etapas descritas, por uma tomada de decisão, 

escolha, diante de uma situação que exige alguns atributos e, ao mesmo tempo, uma carga de 

responsabilidade ao decidir assumir a liderança da sua turma naquele ano letivo e, ao mesmo 

tempo, escolher desenvolver características e habilidades de um líder diante da prática. Então, 

diante da pressão, muitos desistem, segundo os próprios líderes, porque “sentem que aquele 

não é o momento, não por se sentirem incapazes”. 

A Líder 2A acrescenta que “não são impostos critérios pela coordenação nem pelo 

núcleo gestor, qualquer aluno (a) pode se candidatar”, mas esses critérios, na realidade, 

existem. Ela enumera alguns critérios necessários à liderança de sala: 

 

Eles não irão escolher qualquer pessoa. Eles sabem que a liderança é uma grande 

responsabilidade. [...] É notório, você sabe assim no olhar, aquela pessoa que tem a 

liderança. Eles não vão colocar pessoas sem os devidos critérios, que são: 

proatividade, organização, respeito com os demais colegas, uma pessoa que possua 

uma boa comunicação, entre outras características (Líder 2A). 

 

Os critérios enumerados pela liderança do segundo ano e que serão notados e 

facilmente identificados pelos outros são: i) proatividade; ii) responsabilidade; iii) 

organização; respeito com os demais colegas; iv) boa comunicação, dentre outras 

características. 

Os líderes avaliam o atual processo de identificação e seleção do líder de sala 

justo e que deve continuar como está: 

 

Assim, sobre a votação, eu acho justo. A votação é secreta, é tudo bem-feitinho. Eu 

sugiro que, depois que acontece a votação, o Diretor de Turma observe mais de 

perto o trabalho do líder e vice-líder, se eles estão cumprindo seu papel ou não. Que 

também deixe mais claro o que fazer com um líder que a turma não está gostando ou 

que não estão cumprindo as suas atribuições. Sabe, sugiro só a questão de observar 

mais durante o processo de liderança (Líder 1C). 
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Eu gosto de ser um líder do tipo democrático e eu acho essa questão assim do voto, 

todo mundo voltar, eu acho isso muito justo. Como alguns aqui já votam, já 

exerceram o espírito crítico sobre o candidato que quer escolher. Acho que deve 

continuar como está. Eu não vejo necessidade de mudar (Líder 1A). 

Eu também acho o modelo de votação muito justo, que deveria continuar e creio eu 

que a escola irá continuar com esse tipo de modelo. É uma forma que nos faz mais 

críticos: pode votar pelo que você sabe daquela pessoa (2A). 

 

Quanto ao atual processo, o Líder 1C sugere uma observação mais criteriosa do 

desempenho do líder e vice-líder selecionados para liderar a turma. E, também, que esclareça 

melhor para todos os critérios e quais encaminhamentos os diretores de turma e gestores 

tomarão no caso dos líderes que não atingem às expectativas e não cumprem suas atribuições. 

Nesse caso, é importante a discussão e elaboração de um instrumento de observações das 

lideranças de turmas tanto para a avaliação dos professores, dos colegas e de autoavaliação 

pelo líder e vice-líder durante o processo. 

 

Na visão dos professores 

 

Quanto aos critérios, o grupo de professores diretores de turma se mostrou 

dividido. Organizamos essa categoria em duas subcategorias: i) não existem critérios pré-

definidos; ii) existem critérios. 

No ponto de vista de 30% dos professores, não existem critérios pré-definidos 

para o aluno se candidatar. Todos podem pleitear uma vaga para liderança da turma, conforme 

expressam as professoras: 

 

Com relação a esses critérios, eu acredito, por considerar sempre essa questão do 

processo democrático. Então, se existe o conceito de democracia, eu acredito que 

todos os alunos, eles possam participar. Então, respeitando isso aí, a questão do 

processo democrático (PDT 1A). 

Qualquer pessoa pode se candidatar a líder. Se a turma votar e for a maioria, a gente 

tem que aceitar. Inclusive, a gente tenta muito fazer com que alguns não se 

candidatem, visando à possibilidade de ser eleito, porque, uma vez eleito, a turma 

tem que assumir as consequências das suas escolhas. Então a gente não tem critérios 

pré-definidos (PDT 1B). 

 

Com base no critério de democracia e cidadania, todos podem se candidatar, 

serem votados e votar. É nesse sentido que esse grupo de professores, exemplificado acima, 

concordam que não existem critérios. Todos podem se candidatar, quer tenham ou não o perfil 

esperado.  

Esperar que apenas os alunos decidam através da autoavaliação não garante que 

teremos, no grupo de lideranças de sala da escola, todos os alunos com esse perfil. Diante de 

um processo de avaliação educacional diagnóstica do talento de liderança, os avaliadores 
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devem obter dados válidos e confiáveis de várias fontes. Os gestores escolares e os diretores 

de turma selecionam os jovens com o objetivo de que ele apresente o perfil de bem exercer a 

liderança de sua turma. Logo, deve indagar: estou coletando as informações corretas para 

atingir esse objetivo? Por exemplo, uma forma válida sobre as motivações ou habilidades de 

liderança dos seus alunos ocorrerá observando os alunos trabalhando e registrando os 

resultados no portfólio (RUSSEL, AIRASIAN, 2014). 

Observa-se que, mesmo que os critérios, não existem de forma pré-definida para 

os (as) alunos (as), eles existem para os educadores quando afirma: “Nós professores é que 

temos os critérios que a gente busca nele, no candidato a líder” (PDT 1B). Com outras 

palavras, os alunos (as) não têm clareza quanto a esse perfil esperado, mas os professores 

estabelecem alguns critérios de observação.  

A maioria do grupo de professores, que corresponde a uma percentagem de 70%, 

afirma que existem os critérios de personalidade. Assim, conforme a fala da DT 1C, a 

liderança envolve o aspecto da pessoa: 

 

[...] Em termos de personalidade, da pessoa, da subjetividade, do ser, pegando um 

termo filosófico, destacam-se: i) maturidade; ii) autonomia, porque tanto tem que ter 

autonomia, como tem que instigar a autonomia na sala; iii) bom senso; iv) 

capacidade de mediação de conflitos; v) caráter: é imprescindível que o líder da sala 

tenha caráter (PDT 1C). 

 

Logo, quanto ao perfil esperado da liderança, o (a) aluno (a) deve apresentar as 

seguintes características de personalidade: maturidade, autonomia, bom senso, capacidade de 

mediação de conflitos e caráter. Além dos aspectos que envolvem a personalidade e traços de 

caráter, como os acima citados, a liderança de turma deve ter uma postura que seja exemplar.  

Conforme o discurso da PDT 1C, “a gente exige mesmo e é um consenso 

interno”, que ele (a) seja: 

 

[...] um aluno exemplar, ou que se torne um aluno exemplar, a partir da liderança. 

Como ele vai realizar certo tipo de perícia diante dos colegas, como pedir silencio, 

solicitar que contribuam com as aulas, etc. Se ele não é exemplar, fica difícil. Nós já 

tivemos líderes que eram alunos exemplares e temos líderes que se tornaram bons 

alunos de rendimentos e de comportamento a partir da liderança. Ao contrário, 

também já tivemos alunos que, depois que assumiram a liderança, eles mudaram a 

postura, ao invés de ser um líder ele era um chefe (PDT 1C). 

 

Nesse aspecto, os educadores têm a expectativa de que aquele que foi selecionado 

para liderança da turma seja um bom aluno em termos de personalidade e comportamento 

exemplar na sala de aula, tanto pela postura como também pelo desempenho escolar. 

Conforme o depoimento acima a experiência de liderança de sala influência no 
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comportamento e atitudes dos alunos, tanto de forma positiva quanto negativa, principalmente 

nos casos que o poder sobe a cabeça, quando confundem chefia com liderança. 

Há certa vigília, quanto ao comportamento e postura exemplar do líder, tanto pelo 

DT, colegas e inclusive pelos outros professores. Essa prática, conforme relata a professora: 

 

[...] é um processo de vigília inclusive na sala. Já é um processo tão bem construído 

na escola que, quando a sala tá muito mal comportada, os colegas dizem: - 

Professora sua turma tá complicada, até o líder tá conversando (PDT 1C).  

 

Existe essa postura exemplar porque o bom líder ajuda muito no desenvolvimento 

da turma, dentro da sala cotidianamente com seus colegas. Então, eles auxiliam muito o 

professor no sentido do silêncio, pedindo aos colegas para contribuir com as aulas: vamos 

realizar as atividades no prazo certo, dentre outras práticas. E como ele vai realizar esse tipo 

de “perícia” se ele não desempenha essa função, não é exemplar, segundo os professores, fica 

difícil.  

 

Na visão dos gestores 

 

Na visão de um dos gestores ou 12,5, não existem critérios, porém para a maioria, 

que corresponde a 87,5% dos gestores consultados, existem critérios na EEEP para um 

estudante se tornar um líder de sala. Principais critérios destacados: 

 

Ter características e posturas condizentes com a função de líder (GE1); 

Responsável, democrático, respeitado pela turma, proativo, liderança (GE 2); 

Um líder por ano; participar dos seminários sobre liderança; ser eleito pelos colegas 

(GE 3); 

Compromisso, postura, desejo próprio de conduzir processos e percepção de se ver 

como líder (GE 4). 

 

 Conforme critérios apontados pelos gestores, esses dados foram sistematizados 

em quatro subcategorias, por frequência, conforme tabela: 

 

Quadro 5 – Lista dos principais critérios para se tornar um líder de sala, por frequência, na 

visão dos gestores 
 

Critério Depoimentos dos gestores 

Autopercepção 

liderança e motivação 

Desejo próprio de conduzir processos e percepção de se ver como líder 

(GE1). 

Respeitar as normas 

escolares 

Participar dos seminários sobre liderança; ser eleito pelos colegas; um 

líder por ano (GE3). 

Traços de 

personalidade e 

caráter 

Apresentar as seguintes características: postura; responsabilidade; 

compromisso, solidariedade e afeto com a turma (GE2). 
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Indicadores de 

liderança 

Liderança; proatividade; poder de convencimento; ser respeitado 

pela turma; mediador de conflitos (GE2) 

Facilidade na fala; abertura para o diálogo e facilidade em montar 

grupos” (GE4) 

Fonte: Banco de dados do pesquisador 

 

Segundo os gestores, caso o (a) estudante escolha entrar no processo, respeitar e 

cumprir as regras escolares, é fundamental “ver-se como um líder” e ter o talento para 

liderança da turma (proatividade, poder de convencimento, saber mediar conflitos, etc.) e 

estar motivado para participar das aulas de Formação para Cidadania com o DT e o seminário 

com o diretor, dentre outras normas. Mesmo que, de início, ele se identifique com talento para 

liderança, deverá passar por um processo de eleição e indicação pelos colegas 

(FELKDHUSEN, 1998; RENZULLI; REIS, 1997; VIRGOLIM, 2014). 

Outros critérios é que: i) “seja um líder por ano” (GE 3). Logo, um critério é que 

não é permitido reeleger-se, para que possa, assim, dar oportunidade a outros colegas de 

participar dessa experiência; ii) ter características condizentes com a função de líder, como 

“um estilo de liderança democrática para ouvir as opiniões, dialogar e se respeitado pela 

turma (GE 2); e, por fim, que tenha uma iii) “postura exemplar, responsabilidade e 

compromisso” (GE 4).. 

Quanto ao tipo de avaliação educacional diagnóstica utilizada pela Escola 

Profissional para identificar os estudantes com talento para liderança, segundo os gestores, ver 

o gráfico seguinte: 

 

Gráfico 2 – Tipo de avaliações utilizadas para seleção das 

lideranças de sala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Banco de dados do pesquisador 
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 Conforme os dados coletados, na visão dos gestores, os tipos de avaliação 

utilizados no processo de seleção dos líderes de turma são os seguintes: 04 gestores (50%), a 

maioria, considera que o processo acontece apenas pela indicação dos colegas. Outro grupo de 

três gestores (37,5%) consideram que a escolha é mista, tanto tem a indicação pelos colegas 

como também a autonomeação durante o processo de escolha. Uma terceira percepção, por 

um (a) gestor (a), ou 12,5%, é que a seleção acontece apenas pela autonomeação do 

candidato.  

 

5.3.2 Etapas no processo de identificação dos líderes de sala 

 

O processo de escolha dos líderes de sala, conforme o documento intitulado 

“Rotina do Projeto Professor Diretor de Turma” é uma das atribuições previstas para o 

Professor Diretor de Turma. A cada ano, ingressam novos líderes. O processo acontece 

durante um mês e culmina entre a terceira e quarta semana do início do ano letivo 

(SECUC/CE, 2017). 

Apresentamos a seguir a tabela resumo com as principais etapas, segundo os 

líderes e professores, utilizadas pela Escola Profissional durante o processo para identificação 

dos estudantes com talento de liderança: 

 

Quadro 6 – Etapas utilizadas na escola para seleção da liderança da turma, na visão dos 

líderes de sala e professores 

 

Etapas Líderes Professores 

1ª) Observação e avaliação pelo professor dos alunos com 

perfil de liderança 
 x 

2ª) Aulas sobre liderança, tipos de liderança, diferenças entre 

chefe e líder; características, etc. 

x x 

3ª) Autoavaliação e decisão de se candidatar à liderança da 

turma ou não, a partir do desejo e autoimagem. 

x x 

4ª) Seminário com diretor geral sobre perfil, postura, 

características, desafios e atribuições. 

x x 

5ª) Novo processo autoavaliativo após seminário pelos 

candidatos, confirmação ou desistência 

x x 

6ª) Avaliação pelos colegas do perfil dos candidatos à 

liderança da sua turma e eleição (secreta ou aberta). 

x x 

7ª) Impeachment para os alunos que não apresentam a 

postura, características, dentre outros critérios. 

 x 

Fonte: Banco de dados pelo pesquisador 
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A primeira etapa, que trata da observação e avaliação do comportamento pelo 

PDT foi citada apenas pelos professores. A professora 3C, por exemplo, destaca essa primeira 

etapa de observação: 

Aqui na Escola, de certa forma existe uma certa padronização: primeiramente vem a 

questão da observação dos alunos; depois, a gente passa pelo processo de trabalhar o 

conceito de liderança, características, durante a aula de Formação para Cidadania; 

em seguida, os líderes que serão candidatos, participam de um seminário sobre 

liderança e depois acontece a eleição na sala de aula (PDT 3C). 

 

Conforme o depoimento do professor acima, existe praticamente um padrão, ou 

seja, uma sequência a ser seguida por todos durante o processo para escolha dos líderes: i) 

observação; ii) aula sobre liderança; iii) os candidatos participam de um seminário sobre 

liderança e iv) eleição na sala. Observa-se que a sequência é praticamente automática, dando 

saltos nas duas etapas de autoavaliação pelos estudantes e o tipo de avaliação pelos colegas no 

dia da eleição. 

Quanto à primeira etapa, que trata da observação e avaliação pelos DT's dos 

alunos com melhor perfil para liderar a turma, a PDT 3A enfatiza que identifica os alunos 

com potencial para liderar a turma, mas, muitas vezes, esses líderes com melhor perfil de 

liderança não querem se candidatar. Explica que: 

 

[…] tem aqueles alunos que têm um perfil, que poderiam ser excelentes líderes, só 

que eles percebem que o terceiro ano é uma carga de muita responsabilidade, muitas 

cobranças. Assim, eles preferem não ir, não se candidatar para essa função de líder, 

sendo que seriam excelentes líderes. Isso acontece (PDT 3A). 

[…] Durante esse processo de preparação no início do ano, nosso papel é estar ali 

observando cuidadosamente quem são os potenciais líderes, qual é a intenção real 

daqueles que se candidatam à liderança para nos ajudar a entender possíveis 

comportamentos que venham acontecer no decorrer do ano (PDT 1C). 

 

Os professores observam nessa etapa e classificam quem tem perfil, quem são os 

potenciais líderes com base em seus comportamentos. Segundo a PDT 1C, é papel também do 

Diretor de Turma ter um olhar criterioso sobre o comportamento do aluno “ [...] estar próximo 

dele, despertá-lo, ajudá-lo, tentar despertar, se realmente ele tem aquelas características de um 

líder ou não”. 

A professora do terceiro ano observa que alguns têm o perfil, mas devido às 

responsabilidades com o estudo, principalmente nos terceiros anos, não querem se 

comprometer com as responsabilidades da função, devido à carga de conteúdos e simulações 

preparatórios para os exames estaduais e nacionais, como o Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM), passaporte para uma vaga universitária. Exercer a função de liderança, caso 

escolhido pelos colegas, poderá prejudicar “seu tempo pedagógico”. Ou seja, coloca em 
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segundo plano a Formação para Cidadania e a oportunidade oferecida pela escola de exercitar 

a liderança diante de sua turma.   

Perguntamos aos professores se eles já receberam alguma formação nessa área da 

avaliação educacional diagnóstica do talento, especificamente, da liderança e 100% do grupo 

respondeu que não. Também não dispõem de um instrumental previamente elaborado, testado 

e validado para facilitar a observação e consequentemente a identificação dos alunos com 

perfil para liderança durante essa primeira etapa. 

Durante a segunda etapa, o Diretor de Turma apresenta, nas suas aulas, a 

concepção, tipos de liderança, diferenças entre líder e chefe, dentre outros assuntos e discute, 

conforme destaca a professora:  

 

Na minha turma, a gente começou a trabalhar, esse ano, nas aulas sobre liderança, as 

diferenças entre líder e chefe e os papéis do líder (PDT 3A). 

Primeiro, foi umas aulas de Formação para Cidadania com o Diretor de Turma. Ele 

falou sobre liderança numa das primeiras aulas. Na segunda, entregou uma pauta 

sobre esse assunto. E, depois, perguntou quem queria ser líder (Líder 1C).  

 

O número de aulas varia de turma para turma, de uma a três aulas sobre liderança 

pelo PDT sobre a temática, com o objetivo de envolver a turma no processo de escolha das 

lideranças da turma, ver quais os alunos que se interessam e com perfil para ser líder 

(SEDUC/2017).  

Na terceira etapa, após as aulas, os alunos que têm desejo, vontade e sente-se 

motivados, autoavaliam-se e decidem se se candidatam ou não. Mas antes: 

 

[...] tem toda uma preparação nas três aulas de Formação com nossa Diretora de 

Turma sobre liderança. Numa aula, ela perguntou quem gostaria de se candidatar: - 

Quem aqui tem o desejo de ser líder? E automaticamente mãos iam sendo levantadas 

e ela só pegava o nome. E o interessante é que os colegas já vão apontando: - Por 

que você não vai fulano? (Líder 2C). 

 

Durante essas aulas, os alunos começam o processo de reflexão, avaliação e 

autoidentificação possíveis para liderança da turma naquele ano, partindo, normalmente, da 

vontade e desejo do líder, influenciados, ou não, pelos seus colegas. Uma etapa leva 

automaticamente para a seguinte.  Nos momentos formativos sobre a temática liderança, já se 

começam a cogitar os possíveis candidatos. Porém, conforme a DT 2C, é nessa terceira etapa 

que se afunila e inicia o processo de autonomeação dos possíveis candidatos à liderança da 

turma: 

[…]  alguns colegas indicam outros: - Vai você! Vai você! Mas eles que decidem se 

irão ou não para próxima etapa, que é participar de seminário. E, às vezes, quando 

voltam para a eleição acabam que, depois do seminário, alguns desistem, entendeu? 

Ou seja, existem algumas etapas para ir afunilando essa escolha (PDT 2C). 
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A professora 2C deixa claro no seu discurso que, no primeiro momento dessa 

terceira etapa, uns colegas indicam os outros, mas, no final, quem decide é a pessoa. Quanto 

ao processo de afunilamento da escolha, a PDT 1B complementa a fala da PDT 2C 

descrevendo melhor como se dá esse processo, exemplificando o caso de um estudante que 

ela avaliou sem perfil para liderança, mas que gostaria de se candidatar na sua turma da 

primeira série: 

 

Eu acho que isso acontece mais no primeiro ano. Muitos se candidatam e a gente 

percebe que o objetivo da candidatura dele é 'desconstruir' mesmo, porque ele nem 

tem o perfil, nem realmente quer ser líder da turma. A gente percebe que ele está no 

processo e quer ganhar, principalmente para tentar ser o bonzão. Não sei nem o que 

é que passa na cabeça dele. Diante de caso como esse, o nosso papel é meio de 

boicotar, de certa forma, essa tentativa. De frustrá-la, no sentindo de, ao perguntar: - 

Você tem certeza? Ei, preste atenção!... Explico para aquele: - Olha, o líder tem que 

fazer isso, tem que fazer aquilo. - Você realmente quer? Para que ele se amedronte 

um pouco e desista do processo (risos) (PDT 1B). 

 

A PDT 1B deixa claro que, nas turmas dos primeiros anos, existe uma grande 

demanda de candidatos e que, mesmo após as duas primeiras etapas, qualquer estudante, com 

ou sem perfil, pode se candidatar. Observa-se que, em alguns casos, o (a) professor (a) avalia 

que o aluno não tem perfil (as características adequadas para a liderança da turma) e exerce 

seu poder de influência e persuasão para que o possível candidato repense e, se possível, 

desista de se candidatar. 

Quanto ao número de candidatos, PDT 1D explica que acontece um processo 

decrescente desse número durante os três anos que eles ficam na Escola Profissional: 

 

Normalmente, no primeiro ano, todos querem ser líder. Porém, no decorrer do 

primeiro ano, normalmente ocorrem muitos conflitos. O que acontece? Quando 

chega no segundo ano, se vinte se candidataram no primeiro ano, dependendo do 

comportamento da turma, […] se foi uma turma mais exaltada 

comportamentalmente ninguém quer mais.  Então, quando chega no terceiro, você já 

é quase pedindo alguém para se candidatar (PDT 1D). 

 

 Por não querer assumir a responsabilidade de ter que mediar conflitos, conforme a 

PDT 1D, o número de candidatos identificados pelos professores com talento para liderança 

começa a diminuir a cada ano, podendo chegar ao ponto de não ter candidatos e o DT ter que 

apelar: 

É verdade. É uma constatação. Eu fui diretora de turma de duas turmas conflituosas 

e tivemos que repetir liderança, porque ninguém mais queria estar à frente, nem 

tinha interesse de ser líder daquela turma (PDT 1D) 

 

 Alguns alunos que têm perfil não querem se candidatar porque a turma é 

complicada. E quando o caso é inverso? O que o PDT pode fazer nessa situação de aparecer 

um candidato considerado pelo professor sem perfil, querendo assumir o posto oficial de 
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liderança da turma?  Como a professora da turma 1B relatou: Quando o aluno quer ser “o 

bonzão”, não tem perfil para liderança e nem quer realmente ser líder? As professoras 

relataram duas experiências: i) repetir a liderança do ano anterior como fez, por exemplo, a 

professora 1D: “aproveito o potencial  e a vontade daquele que já teve a experiência de 

liderar”  quando a turma é exaltada em termos comportamentais e faltam candidatos ou ii) 

“boicotar”, desconstruir a candidatura de um estudante sem perfil à liderança, como agiu a 

professora 1B. Para aqueles que são mais “irresponsáveis”, a última professora enfatiza as 

responsabilidades que ele tem que assumir como liderança de sala.  

Na quinta etapa, após o Seminário, e, sob a responsabilidade do PDT, o candidato 

à liderança da turma autoavalia seu perfil, novamente, se apresenta ou não a postura e 

características necessárias à boa liderança da turma. Nessa etapa, ele (a) decide se continua ou 

não.  

Vejamos, conforme dados apresentados pelos professores através da leitura da ata 

da eleição, quantos, de fato, candidataram-se: 

 

Tabela 28 – Número de estudantes inscritos para liderança, por curso e porcentagem 

Curso Total 

de 

turmas 

% Total de 

Votantes 

% Nº de candidatos Nº de 

candidatos 

% 

1ª 2ª 3ª 

Informática 02 20   73 19,1 04 00 05 09 20,0 

Edificações 03 30 113 29,5 07 02 02 11 24,4 

Enfermagem 03 30 119 31,1 04 03 06 13 28,9 

Administração 02 20   78 20,3 06 06 00 12 26,7 

Total 10 100 383 100 21 11 13 45 100 

Fonte: banco de dados do pesquisador  

 

Do total geral de 383 votantes, incluindo os próprios candidatos, apenas 45 deles 

se candidataram, o que corresponde a uma percentagem de 11,74%. Enquanto no Seminário 

com o Diretor, na etapa anterior, a porcentagem era de 20%. De fato, acontece um “filtro” a 

cada etapa, conforme alguns alunos perceberam. Em geral, os primeiros anos apresentam 

maior número de candidatos. Enquanto nos primeiros anos concorreram à vaga 21 candidatos, 

nas demais séries apenas 11 e 13 respectivamente. Eles chegam mais motivados? É uma 

hipótese. Mas isso varia de turma para turma.  

Um dado relevante, conforme o quadro acima, é que, enquanto em algumas 

turmas aumentam os números de candidatos à liderança da turma a cada ano, como por 

exemplo, nos cursos de Enfermagem, formado prioritariamente pelo sexo feminino, no curso 
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de edificações, prioritariamente do sexo masculino, observa-se o efeito contrário, uma 

redução significativa de setes candidatos no primeiro ano para dois nos anos seguintes. Outro 

dado, demonstrado na “Ata da eleição”, é que os candidatos que manifestaram interesse em 

assumir a liderança dos (das) estudantes em um ano não aparecem na lista de candidatos no 

ano seguinte. Fenômenos que merecem estudos mais aprofundados que fogem ao objetivo 

desse trabalho. 

A sexta etapa trata do momento da eleição propriamente dito. Quanto ao modo 

que se dá a votação,  dois PDT's relataram que, no dia da eleição, momentos antes, solicitou-

se que os candidatos apresentassem para a turma a sua proposta: 

 

No dia da escolha, esse ano, eu não fui direto para a votação. Eu dei a palavra para 

os candidatos poderem manifestar suas propostas. Acabou que a fala mudou o voto 

de algumas pessoas e aí aquela combinação da panelinha, turminha deles, que eu 

havia percebido combinação de votos, não deu certo na verdade e foi uma decepção 

geral, porque não conseguiram eleger a outra pessoa que eles queriam (PDT 2C). 

[…] Acontece que esse ano eu percebi a formação dos grupinhos: - Olha, você vota 

em mim e tal! E aí quando cheguei na hora, eu fiz a mesma coisa. Gente: - Você, 

qual é a sua proposta? O que você pretende fazer ao longo do ano? (PDT 3A). 

 

Percebe-se que, dependendo do estado de ânimo da turma, com ausência ou não 

de certas expectativas e interesses - “grupinhos”, “panelinhas” como os professores dizem - o 

modo como acontecerá o processo de eleição no dia poderá ser modificado. Na fala acima, 

pelo discurso, percebe que as PDT'’s mudaram de forma inteligente a estratégia esse ano, não 

indo direto para a votação, devido perceberem a formação de grupos de interesses em torno de 

um (a) candidato (a). 

Outra decisão que precisa ser tomada pelo Diretor de Turma antes da eleição, 

consenso ou não com a turma, são as formas como será a eleição, se secreta ou aberta, 

conforme relata a professora: 

 

No dia da votação, resolvi que a eleição fosse secreta. [...]. Quando é secreta, eles 

não gostam. Então o plano de eleger o representante da panelinha deles não deu 

certo. A definição se a eleição será aberta ou secreta muda muito de turma para 

turma. Tem turmas que realmente combinam o voto aberto, já outras não (PDT 3A). 

Na minha turma, não foi secreto. Eles pediram para não ser secreto. Eles 

manifestaram mesmo o voto (PDT 2A). 

Combinamos que iríamos experimentar esse ano a eleição aberta, mas se houver 

constrangimentos, conchaves, aliança política, compra de voto, estão burladas e 

suspensas eleições! Mas deu certo. Mas eu prefiro fazer secreto (PDT 1D). 

[...] na minha turma, queriam aberta. Quer saber gente, vamos fazer secreto. Aí todo 

mundo abriu os olhos. Ou seja, você tem que ter a habilidade de ver, né? La na sua 

turma, realmente funciona bem o voto aberto. Na minha, não ia dar certo devido aos 

interesses dos grupinhos (PDT 1B). 

 

Ou seja, a decisão se a eleição será secreta ou aberta, bem como se os candidatos 

apresentam, antes da eleição, suas propostas ou não, dependerá do contexto. No caso de 
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algumas turmas, a eleição aberta parece ser adequada; em outros casos não. Com base nos 

discursos, a percepção do professor sobre a formação de “panelinhas” ou não é uma variável 

importante que definirá o melhor caminho nesse processo de seleção da liderança oficial da 

turma. 

Porque certas decisões são tomadas pelo Diretor de Turma no contexto de sua turma, 

conforme as circunstâncias, o Professor Diretor da Turma 3B, declara que “não existe na 

escola, nem antes, nem durante e nem depois, uma padronização do processo de escolha dos 

líderes”, ao declarar que “não é tão padronizado”, portanto, existem exceções, no processo de 

seleção dos líderes na escola. O professor cita, como exemplo, o caso que ocorreu esse ano no 

processo de escolha dos líderes na sua turma: 

 

[...] na minha turma, há alunos que querem se candidatar apenas a vice-líder ou a 

líder. Como foi o caso desse ano na minha turma do terceiro ano, termos alunos que 

queriam se candidatar apenas a líder, não queriam ser vice-líder e vice-versa. Então 

eu resolvi fazer duas eleições, uma para quem quer ser líder e outra para quem quer 

ser vice-líder. De certa forma, ficaria inviável essa questão de quem ficou no 

segundo lugar na liderança assumir a vice-liderança (PDT 3C). 

 

Segundo dados fornecidos pelos grupos de DT, para uma porcentagem de 90% 

deles, cada turma seleciona dois líderes no dia programado para a eleição: um que será o líder, 

no caso o mais votado, e o segundo mais votado pelos colegas, que ocupará automaticamente 

a posição de vice-líder da turma. O DT 3C, que corresponde a 10% do grupo de PDT’s, 

considera “inviável” do segundo colocado, automaticamente, assumir a vice-liderança pelo 

simples motivo de não ter sido o primeiro. Então ele optou por duas eleições, uma para quem 

quer ser líder e uma segunda eleição no mesmo dia para quem prefere ser apenas vice-líder. 

A professora 1D enfatiza a importância e seriedade que deve ser levado esse 

processo de eleição do líder e vice-líder, porque “eles são os olhos do Diretor de Turma para a 

sala de aula, são meus parceiros. Somos nós três na Formação para Cidadania”. 

Na sétima etapa acontece, quando necessário, o processo de impeachment pelo 

coletivo dos professores da escola do (a) líder de sala que não vem apresentando a postura, 

características adequadas à sua posição, dentre outros critérios. Portanto, também acontece 

uma avaliação formativa e processual. 

As professoras, abaixo, descrevem o caso do que pode acontecer, quando um 

aluno considerado sem perfil é eleito: 

 

Eu acho que pode contribuir com o seu estudo. Inclusive teve líderes que foram 

eleitos e nós, no geral, tivemos que fazer um impeachment na verdade e tirar o líder 

por não estar funcionando. Então foi eleito, mas já aconteceu (PDT 3C). 

[…] Infelizmente, apesar de ser uma situação muito constrangedora, a primeira 

liderança da minha turma teve que ser trocada. A líder foi eleita por grupos, por uma 
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determinada panelinha que sempre queria que o pensamento deles prevalecesse na 

sala. […] A líder não aguentou a pressão, ter que assumir a postura de líder, 

iniciativa, mediação de conflitos, não queria cumprir as responsabilidades (PDT 

1C). 

 

Outra situação possível e relatada, que acontece quando o aluno sem perfil é eleito 

para líder, conforme a PD 1C, pode acontecer também muitas vezes da vice-líder assumir essa 

função: 

E, muitas vezes, a vice-líder tinha muito mais postura de um líder do que a real líder 

e, como ela tinha um talento inato para liderança, ela acabava, involuntariamente, 

assumindo a postura e o papel de líder. […] Tem muito essa questão. Quem sobe 

para seu líder é, às vezes, se a gente não tiver cuidado, uma pessoa que nem tem 

tantas aptidões de um líder (PDT 1C). 

[…] A líder do ano passado era uma moça de muito bom senso e a turma não 

aceitava a liderança dela. E a vice-líder crescia nesse processo (PDT 1D). 

 

Casos como esse da vice-liderança assumir na prática, à frente das ações e 

mediações de conflitos, bem como outro colega tomar a iniciativa, acontece porque, mesmo 

tendo o talento para liderança, alguns não têm aceitação da turma, outros não têm a vontade 

de se candidatar, por desconhecimento também, mas que termina espontaneamente, no 

decorrer dos anos, manifestando sua habilidade social de liderança. 

Na visão de alguns professores, pode acontecer com um aluno (a) ou a turma, 

dessas “panelinhas” do (a) líder diretamente atingidas pela troca, após eleitos, que tem sua 

candidatura frustrada pelo professor ou pelos seus colegas, deles se arrependerem com o 

tempo, como relata a professora: 

 

[...] houve um caso na escola da necessidade de trocar a líder que ficou conhecido 

como impeachment. […] elas aprenderam naquele processo que a liderança não 

poderia ser eleita a partir de um só apenas, dos ideais de um único grupo, interesses 

individuais. Elas sofreram na pele, e elas se arrependeram tanto que depois foram 

pedir ajuda ao Diretor de Turma para poder mudar e já era tarde demais. Hoje, elas 

pedem uma aula sobre política, sobre escolher líderes (PDT 3C). 

 

A PDT 3C destaca que os alunos envolvidos aprendem com o processo. Na 

realidade, líderes e liderados, bem como os professores, todos aprendem com o processo. 

Devido ao envolvimento, chega-se ao ponto que o processo de eleição dos líderes escolares 

passa a ser comparado com o cenário de eleição política nacional, como destaca:  

 

Na época, já estava acontecendo todo aquele processo de impeachment em Brasília, 

e eu lembro que eu disse: - Gente, vocês cometeram coisas semelhantes com o que 

acontece lá em Brasília. Vocês elegeram tal pessoa pra líder, porque vocês queriam 

que o desejo de vocês prevalecesse. Isso acontece lá, a diferença são as escalas. Aqui 

em menor escala. Isso significa dizer que se vocês tiverem a oportunidade de 

estarem lá em Brasília, vocês farão o mesmo. E elas ficaram, assim, muito sentidas: 

- Não tia, eu jamais teria aquele comportamento. Respondi: – Tem! A personalidade 

de vocês, por esse comportamento, mostra que vocês têm (PDT 3C). 

E em relação com o que as meninas estavam colocando aí com a política, eu queria 

colocar aqui, que, nessa mesma turma no ano passado, a líder ficou conhecida como 
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Dilma e, até hoje - aqui, acolá - ainda chamam ela assim. Ela ficava muito chateada, 

porque toda vida que ela ia falar eles gritavam: - Vai Dilma! Aí ela não quis mais. 

Não deixa de ser um bullying, principalmente pelo cenário que a gente estava 

vivendo (PDT 2A). 

 

Observa-se que esse tema liderança na escola, no contexto da Formação para 

Cidadania é oportuno e transdisciplinar, com potencial de se transformar num rico projeto de 

aprendizagens e desenvolvimento de lideranças em todos os níveis da escola, da gestão, 

passando por professores e alunos, chegando, inclusive, aos pais, de onde parte todo esse 

processo educativo.  

Não se pode esquecer que esses jovens estão em ambiente educativo para 

aprender, portanto, o processo de escolha, eleição, formação de grupos de interesses é humano 

e precisa ser debatido. O que se pode fazer, por exemplo, diante do caso dessa líder que 

passou por um processo de impeachment na escola e passa a ser apelidada pelo pseudônimo 

de um político famoso, caracterizando um bullying, conforme a própria professora admite? 

Quais as consequências psicológicas, emocionais e sociais para essa jovem? 

O Diretor da Turma 3B relata o caso de uma aluna que quis se candidatar e não 

teve a aceitação da turma. Por sinal, houve pouquíssimos votos, não sendo eleita. Após o 

processo, começou a apresentar um quadro depressivo: 

 

[...] Esse ano propus para quem quisesse ser líder, me procurasse, fizesse a 

candidatura no privado, no whatsapp. E em uma das candidatas disse assim: - 

Mesmo eu sabendo que não serei eleita, eu quero me candidatar. E eu disse: - Tudo 

bem! Ela se candidatou, não foi eleita, tirou votos pouquíssimos e depois ela 

demonstrou um período muito depressiva e, até hoje, nós estamos lidando com essa 

situação com ela, porque ela não foi eleita. Ela sofreu uma rejeição e aí nós não 

sabemos qual é a relação dela com a turma, com esse processo como um todo (PDT 

3B). 

 

Todas as turmas da Escola Profissional têm um grupo no whatsApp, isso facilita a 

comunicação e inclusive a demonstração de interesse pelo aluno (a) à liderança da turma em 

contato no privado com o (a) Diretor (a) da sua turma. O caso citado pelo PDT 3B, que não 

vinha acompanhando os alunos desse curso desde o primeiro ano, dificultou conhecer melhor 

o perfil dos possíveis candidatos. Enquanto alguns DT tentam boicotar e influenciar para que 

alguns não se candidatem para não prejudicar a turma, outros permitem.  

Todavia, seja de uma maneira ou de outra, todos os jovens, eleitos ou não, 

candidatos ou não, necessitam de um olhar diferenciado após observação criteriosa, apoio, 

acompanhamento, feedbacks e práticas facilitadoras para o enriquecimento das suas 

lideranças. As atividades de aprendizagem devem, portanto, contribuir para motivar o aluno a 

aprender “como fazer”, usando metodologia adequada à área de interesse, fornecendo 
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instrumentos e materiais, ensinando técnicas que contribuam para o desenvolvimento de 

habilidades criativas e críticas, habilidades de pesquisa e habilidades pessoais como liderança, 

comunicação, dentre outras (BARBOSA et al., 2008; JENSEN, 2011; SABATELLA; 

CUPERTINO, 2007) 

 

Análise 

 

Os conteúdos apresentados e analisados nesse tópico evidenciam que existe na 

escola uma avaliação educacional diagnóstica ou inicial com objetivo de selecionar os 

estudantes com perfil aproximado para assumir a liderança de sua sala. Os professores lidam, 

no processo de seleção para formação do grupo de líderes, com esse tipo de avaliação em sala 

de aula. Assim, a avaliação qualitativa (VIANNA, 2000) sempre foi um componente 

essencial da prática docente, apesar da cultura tradicional predominante na atualidade ser o 

uso de testes periódicos padronizados para avaliar o desempenho dos alunos, determinar suas 

notas e classificá-los quanto à aprovação ou reprovação (RUSSEL, AIRASIAN, 2014). 

Apesar de não ter a intenção de atribuir uma nota, o processo de identificação do 

talento de liderança juvenil utilizado pela Escola Profissionalizante, conforme dados 

levantados, segue o design de uma avaliação padronizada no âmbito escolar (RUSSEL; 

AIRASIAN, 2014), ou seja, as etapas avaliativas são administradas e aplicadas do mesmo 

modo para todos os alunos de diferentes salas de aula, sob as mesmas condições e com as 

mesmas orientações. Caracteriza-se também como uma avaliação eletiva, logo, classificatória 

(HOFFMANN, 2011; LUCKESI, 2008) à medida que seleciona uma parcela da população 

considerada com o perfil aproximado e mais votado no dia da eleição para assumir o papel de 

liderança da sua turma, ou seja, que tem liderança, enquanto os demais ficam à margem de 

viver essa experiência porque existem apenas duas vagas por turma. Tanto que, da população 

de 400 (quatrocentos) estudantes existentes na escola, apenas se elegem 20 (vinte) líderes, 

0,5%, ou seja, uma grande parcela da população talentosa com capacidade de liderança 

termina não conseguindo viver essa experiência, considerando a estimativa de que há de 15 a 

25% de pessoas talentosas distribuídas na população (FERNANDES, 2014; RENZULLI; 

REIS, 1997; SABATELLA, 2008; SILVA et al., 2015, VIANA, 2005). 

A autonomeação (RENZULLI; REIS, 1997; VIRGOLIM, 2014) ou 

autoidentificação se apresenta como uma possibilidade avaliativa utilizada pela escola 

investigada para selecionar os estudantes que apresentam um perfil aproximado do talento 

para liderança. Apesar de pouco usada no meio acadêmico, seu uso adéqua-se ao objetivo e ao 
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contexto de escola pública de Ensino Médio, cuja clientela é do meio rural ou de nível 

socioeconômico desfavorecido. Contudo, necessitar-se-ia, para dar mais confiabilidade, uma 

correlação com outros tipos de avaliação educacional diagnóstica, como, por exemplo, a 

indicação pelo professor, o que não é feito.  

Conclui-se, também, que os entrevistados não fazem referência ao uso de 

instrumentos ou técnicas para que se possa refletir melhor sobre aquelas características, 

posturas, habilidades necessárias para assumir a função oficial de liderança da sua turma. O 

processo acontece apenas pelas impressões, subjetividade e conhecimentos acumulados pelos 

docentes e discentes sobre observação e avaliação dos traços de personalidade assumidos, 

produtos e postura pelos candidatos à liderança. Porém, o uso pelos docentes e discentes de 

instrumentos validados e confiáveis são imprescindíveis nesse caso, para, a partir dos 

resultados alcançados, a comunidade escolar poder tomar a sua decisão de uma forma mais 

segura e consciente. Técnicas simples, como a observação do comportamento e entrevistas 

individuais, por exemplo, podem ser aplicadas no processo de escolha para perguntar ao 

jovem seus hobbies, interesses principais, como ocupa mais seu tempo, dentre outras 

abordagens, para facilitar a identificação se o estudante tem perfil para a liderança, para as 

relações humanas (RENZULLI, REIS. 1997; WESTBERG, 2002).  

Conforme os relatos e a percepção dos líderes de sala, podem-se eleger alguns 

critérios necessários para ser líder, como: i) ter capacidades e habilidades de liderança; ii) 

comunicação, considerando que o diretor coloca alguns candidatos para discursar; iii) ter 

postura adequada dentro da sala de aula e nas relações humanas com os colegas e iv) buscar 

as características de um líder: ser proativo, protagonista, responsável, respeitoso com os 

colegas e organizado.  

Na percepção dos professores, esses são os critérios que caracterizam um bom 

líder: i) como pessoa ou traços de personalidade: maturidade, autonomia, bom senso, 

capacidade de mediação de conflitos e caráter e ii) uma postura exemplar em termos de 

rendimento e comportamento.  

 Os professores têm conhecimento, têm mais clareza quanto aos critérios e 

observam inicialmente o perfil dos alunos quanto à postura exemplar, os traços de 

personalidade e o rendimento acadêmico, porém, sem o uso de um instrumental validado. A 

nomeação pelo professor é o recurso mais indicado e validado nas pesquisas, quando ele 

utiliza um guia pré- estruturado ou lista de observação, utilizado durante todo o ano letivo. A 

tarefa do professor é coletar os dados de observação em sua turma, indicando os estudantes 
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que se sobressaem nas características, comportamentos e sinais (GUENTHER, 2006; 

RENZULLI; REIS, 1997; VIRGOLIM, 2014). 

Os candidatos passam por um processo duplo autoavaliativo, mas sempre com a 

presença de um adulto mediando o processo, no caso o DT e o diretor geral. Uma vez eleito 

para exercer a liderança da turma naquele ano, não poderá se candidatar nos processos de 

escolha dos anos seguintes. Como existe a autoavaliação, o olhar do diretor, do PDT, dentre 

outros, além do fator surpresa, desafios, resolução de situação-problema, a avaliação utilizada 

no processo é considerada também do domínio avaliativo afetivo, por envolver, nas relações 

de escolha, os sentimentos, atitudes, valores, interesses e emoções dos envolvidos no processo 

(RUSSEL, AIRASIAN, 2014). 

Os líderes avaliam o atual processo de identificação e seleção de sua liderança 

para a sala e que deve continuar como está porque trabalha a autonomia, criticidade e 

cidadania. No entanto, eles sugerem que observem mais o desempenho do líder após eleito, se 

eles estão cumprindo seu papel ou não. Que também deixe mais claro o que fazer com um 

líder que a turma não está gostando ou que não está cumprindo as suas atribuições. 

A avaliação pelos PDT’s do processo de identificação dos líderes no contexto da 

Escola Profissional foi considerada como um processo democrático, honesto e transparente, 

que está bom, mas pode ser melhorado. É democrático para eles porque dá a oportunidade a 

todos, mesmo que eles considerem, que às vezes, o líder não tem o perfil.  Para eles, o 

democrático é o modelo mais adequado, mas sabem que existem outra possibilidade, que é a 

indicação pelos professores. O projeto liderança de sala proporciona, para os jovens, 

aprendizagens, autonomia, transformação e melhoria dos seus comportamentos na busca de 

ser exemplos para os demais. Os PDT’s percebem que, apesar de ser democrático, o processo 

de seleção do líder pela autonomeação e indicação pelos colegas tem falhas, devido à 

subjetividade humana. Por isso, pode ser melhorado, mas não conseguem visualizar outras 

formas de avaliação, mesmo que saibam, como destacou a PDT 1D, que existem outras 

maneiras, como por exemplo a indicação pelos professores. 

Segundo os gestores, caso o (a) estudante escolha entrar no processo, deve 

respeitar os seguintes critérios: i) autoavaliação: desejo próprio de conduzir processos e 

percepção de se  ver como líder, ou seja, motivação, gerenciamento e autoimagem; ii) 

respeitar as normas escolares: participar dos seminários, reuniões, ser eleito pelos colegas, não 

se reeleger, etc. iii) ter características de liderança: proatividade, poder de convencimento, ser 

respeitado pela turma; mediador de conflitos; comunicativo e facilidade em montar grupos. 

Mesmo que, de início, ele se identifique com talento para liderança, deverá passar por um 
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processo de eleição e indicação pelos colegas (FELKDHUSEN, 1998; RENZULLI; REIS, 

1997; VIRGOLIM, 2014). 

Quanto às etapas, de forma sintética, podemos concluir que existem, na Escola 

Profissionalizante, sete etapas durante o processo de avaliação do talento de liderança dos 

jovens - 1ª etapa: observação do comportamento de todos os alunos da sala pelo PDT com o 

objetivo de avaliar àqueles com perfil de líderes; 2ª etapa: aulas temáticas sobre liderança no 

horário semanal da aula de Formação para Cidadania; 3ª etapa: candidatura à liderança da 

turma pelo processo de autonomeação ou apontados pelos colegas; 4ª etapa: Seminário sobre 

liderança realizado no auditório pelo Diretor, para os candidatos à liderança de turma; 5ª 

etapa: nova autoavaliação sobre a sua liderança pelo aluno (a) e reafirmação ou não da sua 

candidatura; 6ª etapa: eleição pelos colegas do líder, o mais votado e vice-líder, o segundo  

mais votado, para o mandato de um ano letivo; 7ª etapa: Impeachment com os (as) alunos (as) 

cujo perfil não está condizente com as expectativas do coletivo de professores e colegas. 

Durante todo o processo, principalmente após selecionado, quando as lideranças 

estão exercendo seu papel na turma, acontece uma avaliação formativa e contínua, com o 

objetivo de tomada de decisão (VIANA, 2000), se o estudante continua ou não sendo o porta-

voz e representante da turma. Mas, a avaliação utilizada durante todo o processo, e até mesmo 

após, com o uso do impeachment, em alguns casos, fortalece o uso, pela equipe, do tipo de 

avaliação classificatória, quando busca a mudança de comportamento de alguém que ensina 

sob alguém que aprende; o controle permanente sobre os jovens líderes para que cheguem a 

demonstrar o comportamento definido como ideais pelos educadores e quando, também, 

classifica um comportamento ou postura como certa ou errada, adequada ou não 

(HOFFMANN, 2011; LUCKESI, 2008). 

 

5.4 Categoria 4: Principais características do talento de liderança dos atuais líderes de 

sala 

 

Conforme os discursos dos entrevistados, os conteúdos coletados sobre os tipos, 

estilos e características do talento de liderança dos atuais líderes de sala foram agrupadas para 

análise a partir das seguintes subcategorias: i) tipos de talentos; ii) características do talento de 

liderança de sala iii) estilos do talento de liderança; iv) liderança reversa; v) atribuições 

(RENZULLI; REIS, 1997; SEESP/MEC, 2006; GARDNER; GOLEMAN, 2015;  

GUENTHER, 200; 2009; VIANA, 2005). 
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Na visão dos líderes 

 

Na atualidade, no momento da admissão, têm se modificado as estratégias de 

avaliação do perfil do candidato. As seleções consideram, principalmente, habilidades 

pessoais como autoconhecimento das forças, fraquezas e emoções (GOLEMAN, 2015; 

ARÁOZ) e autoconfiança (PEREIRA, 2010).  

Nesse sentido, perguntamos aos líderes se eles se consideravam talentosos e, em 

caso positivo, justificassem suas respostas. A maioria dos líderes selecionados se veem com o 

talento para liderança, por exemplo: “Eu creio que eu sou uma pessoa muito talentosa na 

questão da liderança” (Líder 2A). 

Assim como a Líder 2A, do total de líderes, 87,5% (7) se consideram talentosos e 

apenas um líder 37,5% (1) não se identifica como talentoso, conforme demonstra a Tabela 29: 

 

Tabela 29 – Autoavaliação do (a) líder de sala com relação ao talento 

Você se considera talentoso (a)? Frequência % 

Sim 07 87,5 

Não 01 12,5 

Total 08 100 

Fonte: Banco de dados de dados do pesquisador 

Destacaremos, nos próximos tópicos, as evidências que levam os jovens líderes de 

sala a se consideram talentoso (a), distribuídos nos seus traços de personalidade, tipos e 

estilos de liderança, construídos no contexto de execução de suas funções diante da 

representatividade da sua sala. 

 

i) Tipos de talentos dos líderes de sala 

 

Na visão dos líderes de sala 

 

Os líderes que se identificam como talentos (as) justificaram suas habilidades em 

quatro tipos de talentos ou inteligências múltiplas (GARDNER, 2008), conforme a tabela 30, 

abaixo: 
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Tabela 30 – Autoidentificação pelos líderes de sala dos seus talentos, frequência por aluno e 

tipos 

Tipo de talentos 1A 1C 1D 2A 2B 2C 3A 3C Frequência 

Liderança x x  x x  x x 06 

Artístico x x x x     04 

Linguístico  x x      02 

Esportivo   x      01 

Total 01 03 03 02 01 00 01 01 12 

Fonte: Banco de dados do pesquisador 

 

Os líderes autonomearam que têm cinco tipos de talentos, por ordem de 

frequência: talento para liderança (6), artístico (4), manifestação no Teatro, Dança e Música; 

Linguístico (2) com habilidades na produção textual, como poesia e letra de música e corporal 

(1) nos esportes. Observa-se, ainda na tabela acima, que de 12 frequência de talentos, a maior 

incidência está nas turmas dos primeiros anos, com 5, enquanto, na segunda e terceira, apenas 

3 e 2 frequências, respectivamente. Logo, evidencia-se que há um decréscimo dos talentos a 

cada ano. 

Os alunos que apresentam talentos ou mesmo altas habilidades/superdotação 

normalmente assumem a posição de liderança de sala, são os melhores em atividades 

artísticas, dentre outras características, conforme a lista de identificação proposta por 

Fernandes et. al.(2014). A autonomeação é uma possibilidade metodológica de identificação 

no Modelo das Portas Giratórias, em cujo instrumento autoavaliativo o aluno (a) é convidado 

a identificar habilidades especiais, como, por exemplo, nas Artes, Liderança, Linguagem, 

dentre outras (RENZULLI; REIS, 1997; VIRGOLIM, 2014). 

A liderança, saber lidar e estabelecer uma aliança com o próximo, na condição de 

um talento, foi descrito pelo grupo como, principalmente, “gostar e saber lidar bem com as 

pessoas” ou seja, ter a habilidade de se relacionar adequadamente com os colegas e 

educadores. No decorrer da roda de conversa sobre a liderança, os jovens líderes enumeraram 

alguns comentários sobre as características necessárias ao bom líder de sala: 

Antes de querer convencer, a liderança da turma deve ter a habilidade de 

comunicação para “saber ouvir, conversar, dialogar e gosta de ajudar as pessoas”, conforme 

destacadas nas seguintes falas: 
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[...] Eu consigo convencer, conversar, dialogar, aconselhar e é uma habilidade. Eu 

acho que deve ser o meu maior talento (Líder 1C). 

Eu me considero uma pessoa ideal para liderança, porque sou uma pessoa 

organizada, que gosta muito de ajudar os outros, eu gosto muito de ouvir as pessoas 

(Líder 2B). 

 

A liderança de sala apresentada pela maioria dos líderes tem características de um 

líder cujo estilo de atuação é servidor, social, que surge do desejo de ajudar, servir aos outros, 

interagir e construir sua liderança com os demais. Segundo Goleman (2015), quando a 

liderança é voltada para a cidadania e o bem-estar social, observamos a vontade de querer 

ajudar as pessoas, cooperar e oferecer apoio quando o outro ou o coletivo necessita. Essa é a 

motivação dos líderes, ajudar os outros e poder servir. 

O estilo juvenil de servir desenvolve, também, com estilo democrático. Como 

bem se definiu o líder 3C quando disse: ‘”sozinho eu não sou ninguém. Preciso da opinião de 

todos”. Conforme análise do conteúdo, suas habilidades estão sempre voltadas para os 

interesses da equipe, por isso, procuram “escutar as diferentes opiniões e saber lidar com as 

pessoas” (Líder 2A).  

A Secretaria de Educação Especial (SEESP/MEC, 2006), bem como o inventário 

de habilidades emocionais de Goleman (2015) destacam as habilidades interpessoais e de 

comunicação, como as citadas pelos líderes, como imprescindíveis para aqueles que assumem 

a posição de liderança de um grupo ou equipe, como: habilidade nas relações humanas e 

poder de persuasão e influência no grupo. 

O líder, no momento que assume essa posição, apesar de olhar para o individual, 

não pode perder de vista o coletivo, ou seja, o trabalho em equipe, a união e os objetivos 

comuns. Como bem enfatizaram os líderes 2C e 2ª, “somos individualidades, mas também 

fazemos parte de um coletivo, como peças de um quebra-cabeça”. Nesses termos: 

 

Quando a gente fala de sala e líder, a gente fala de um quebra-cabeça. Se uma peça 

faltar, o quebra-cabeça não vai estar completo, vai faltar alguma coisa. E quando a 

sala não é unida em relação a isso, a liderança não fica completa (Líder 2C). 

Teve um dia que eu até falei na aula de formação com o diretor de turma, até 

desabafei, quase chorei, falei: - Eu preciso que vocês me reconheçam como líder. Eu 

sou igual a vocês, sou um dos quarenta. Eu estou aqui como líder e vocês são trinta e 

nove, não! Nós somos quarenta, então uma turma, eu sou um dos quarenta e eu 

preciso que vocês me reconheçam (Líder 1C). 

 

Ou seja, cada estudante da turma precisa ter consciência do seu papel, ser 

reconhecido e incentivado para que possa sair do anonimato e, ao mesmo tempo, o liderado 

necessita reconhecer o papel do líder a fim de colaborar, engajar-se nas atividades individuais 

e coletivas, e, assim, facilitar o seu trabalho. Agora, o respeito e reconhecimento são 

conquistados pelo exemplo, o serviço e a autoridade (HUNTER, 2004). 



192 

O tipo de talento artístico obteve a segunda maior frequência entre os líderes que 

se pronunciaram no grupo temático, com 04 frequências. Seus talentos se manifestam nessa 

área no Teatro, na Dança e na Música, tanto na letra, música e interpretação. Como, por 

exemplo, a Líder 1D, que se autoavalia com múltiplos talentos (artístico, esportivo, autora e 

intérprete): 

Eu me considero uma pessoa artística e alguns esportes também, uma pessoa 

esportiva. Eu toco violão, guitarra e baixo, eu faço músicas, eu canto, eu gosto de 

atuar também e de dançar (Líder 1D). 

 

A associação do talento com habilidades artísticas traz um elemento importante 

para manifestação do talento que é a criatividade. A criatividade se faz presente, evidenciada 

na fala do Líder 2B quando diz: “eu gosto sempre de inovar”. Motivação, criatividade ou 

inovação, juntamente com a imaginação são atributos imprescindíveis para a manifestação do 

talento. A criatividade, portanto, como um processo de desenvolver ideias originais que 

contenham valor é um dos indicadores do talento humano (ROBINSON, 2012; RENZULLI; 

REIS, 1997). 

Outro indicador relevante que sustentou a identificação do líder como talentoso 

foi sua motivação na sua área de interesse, o gosto por determinado tipo de atividade e a 

vontade, conforme podemos observar nos discursos dos líderes: 

 

Assim como a 1C, eu também me considero uma pessoa talentosa, porque eu tanto 

danço, quanto atuo e também gosto de cantar, apesar de não ter uma voz muito 

bonita. Mas é uma coisa que eu gosto (Líder 2A). 

Eu me considero uma pessoa artística e alguns esportes também, uma pessoa 

esportiva. Eu toco violão, guitarra e baixo, eu faço músicas, eu canto, eu gosto de 

atuar também e de dançar (Líder 1D). 

Eu fiz um ano de teatro e eu acho que, de todos os talentos assim, que uma pessoa 

pode ter, o meu é que eu gosto muito de atuar. É uma coisa assim que eu amo. Se 

der certo eu queria muito ser ator. Aceito patrocínios! (Líder 1A). 

 

Esses indicadores, tanto o que fazem como também aquilo de que gostam, nos 

relatos acima citados, e ainda aquilo de que gostariam, devem ser observados e levados em 

consideração pelos gestores, professores ou percebido pelo próprio estudante a partir do que 

eles gostam de fazer, das tarefas que mais se engajam, nas quais se esquecem do tempo. A 

identificação de habilidades específicas se caracteriza pela facilidade para atividades artísticas 

como na dança, artes cênicas, relacionamentos interpessoais, capacidade de liderança, dentre 

outras áreas. Diferentemente das habilidades gerais, o talento específico para liderar ou para 

as Artes, por exemplo, requerem uma avaliação sociométrica, diferenciada dos testes de QI 

(RENZULLI, 1978, 1998). 
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A líder 1C enfatizou que, apesar de não ter talento para Matemática, tem também 

talento para as habilidades artísticas, canto e produção textual: 

 

Eu não sou muito talentosa porque percebo que, na realidade, eu não tenho 

habilidade, como por exemplo, para Matemática, equação, alguma coisa do tipo. 

Apesar de não ter habilidade para a área Matemática, tenho talento para habilidades 

artísticas e alguma coisa do tipo. Nessa área, eu já sou bem mais desenvolvida. Eu 

escrevo poemas, contos, escrevo de tudo. E eu também sei cantar (Líder 1C). 

 

No início da sua fala, a Líder 1C se identificou como não sendo talentosa, 

justificando que não tinha habilidade Matemática. Analisamos como importante esse dado, 

devido a muitos associarem o talento para liderança como necessariamente relacionado a 

habilidades acadêmicas ou a obter boas notas nas avaliações bimestrais e exames, o que é 

considerado um equívoco.  

Na Metodologia de Identificação das Portas Giratórias (RENZULLI; REIS, 1997; 

VIRGOLIM, 2014) o talentoso pode ser identificado pelos pais, professores, colegas e pelo 

próprio aluno; como também, através do desempenho acadêmico em atividades escolares e 

avaliações externas. Nesse último aspecto, podem-se levantar os resultados dos anos 

anteriores ou indicação de professores que acompanham o (a) aluno (a). No processo para 

formação do grupo de talento, são incluídos, no total de vagas, 50% dos estudantes que 

apresentarem o talento criativo-produtivo e/ou elevado nível de motivação na tarefa. Porém, 

infelizmente, o ensino das Artes e espaços curriculares para a manifestações dos diversos 

talentos são restritos.  

  

Na visão dos gestores 

 

Conforme podemos observar na tabela abaixo, os jovens da Escola Profissional, 

lócus do estudo de caso, segundo os gestores, “sempre” ou “às vezes” manifestam um ou mais 

tipos de talentos durante a sua permanência no Ensino Médio, como se pode verificar na 

Tabela 31: 

 

Tabela 31 – Tipos de talentos apresentados pelos jovens da EEEP, segundo os gestores, por 

frequência 

Tipos de talentos Frequência 

Nunca % Às vezes % Sempre % 

Corporal-esportivo 00 0,0 02 25,0 06 75,0 

Criativo-produtivo 00 0,0 06 75,0 02 25,0 

Liderança 00 0,0 06 75,0 02 25,0 

Artístico 00 0,0 07 87,5 01 12,5 

Acadêmico 00 0,0 07 87,5 01 12,5 
Fonte: Banco de dados do pesquisador 
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O talento mais manifestado pelos jovens estudantes durante o Ensino Médio, na 

visão dos gestores, é o corporal-esportivo, com 75% (6) de frequência “sempre” e 25% (2) “às 

vezes”; seguido pelos talentos de liderança e criativo-produtivo, ambos com 75% (6) de 

frequência “às vezes” e 25% (2) “sempre”. O artístico (Música, Teatro e Dança) e o 

acadêmico obtiveram 87,5% (7) de que “às vezes” os jovens durante os três anos do Ensino 

Médio manifestam esses talentos e 12,5% (1) da frequência “sempre”. 

Tanto na visão geral dos gestores, quanto na visão específica dos líderes, o talento 

de liderança está presente por toda a escola e principalmente dentro das salas de aula, onde 

acontecem intensas relações humanas cotidianas entre os estudantes entre si e entre eles e seus 

professores. 

 

ii) Características do talento de liderança dos atuais líderes de sala 

 

Na visão dos líderes de sala 

 

No grupo temático dos líderes, conforme estes discursavam sobre seus tipos, estilos de 

liderança e as suas características existentes para exercer bem sua liderança, o agrupamento 

das principais categorias foram distribuídas para análise, por frequência de citações, conforme 

a Tabela 32, a seguir: 

 

Tabela 32- Principais características presentes nos atuais líderes de sala, na visão deles, por 

frequência 

Características presentes nos líderes de sala Frequência 

Sou responsável pelos problemas da turma, atribuições e deveres escolares. 05 

Sou comunicativo, sei dialogar e manter boas relações com as pessoas. 04 

Sou democrático, justo e respeito o coletivo. 04 

Sou proativo; tomo à frente das situações. 03 

Sou focado; tenho metas. 03 

Sou comprometido com os estudos e a turma. 03 

Sou altruísta; gosto de ajudar às pessoas. 02 

Sou respeitoso (a). 02 

Sou resiliente, flexível e persistente. 01 
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Sou confiável. 01 

Sou entusiasmado; tenho garra. 01 

Tenho espírito voluntário. 01 

Sou paciente e tenho os sentimentos organizados. 01 

Sou exemplar. 01 

Total 12 

Fonte: Banco de dados do pesquisador 

 

Observa-se que as características que os atuais líderes de sala consideram que 

possuem para exercer uma boa liderança de sala, enumeradas na Tabela 8 acima,  podem ser 

organizadas em  traços de personalidade, estilos e tipos propriamente do talento de liderança, 

segundo a visão dos jovens estudados, na forma dos seguintes adjetivos:  responsável  (5), 

comunicativo (4); democrático (4); proativo (3); focado (3); comprometido (3);  respeitoso 

(2); altruísta (2); resiliente, flexível e persistente (1); confiável (1); entusiasmado e com garra 

(1); com espírito voluntário (1); com paciência e sentimentos organizados (1) e exemplar (1). 

Ao escolher exercer a liderança da turma, o líder necessita estar consciente da 

escolha e da responsabilidade (5) que está assumindo. Liderar não é só um cargo, liderar é 

uma enorme responsabilidade de atender às necessidades das pessoas, mediar conflitos e 

resolver problemas coletivamente (HUNTER, 2004). Os jovens líderes identificam essa 

característica de personalidade tanto como necessária ao bom líder, como também a 

reconhecem em si mesmos.  

Ainda sobre esse atributo responsabilidade, vejamos, por exemplo, o depoimento 

do líder 1C sobre a evolução dessa característica depois que ele assumiu a função de liderança 

da sua sala:  

Até o sétimo ano, eu era uma pessoa muito irresponsável, muito bagunceira e eu não 

prestava para ser líder. Comecei a praticar, comecei a ter mais responsabilidade e eu 

acredito que agora sou uma pessoa bem melhor do que eu era antes em relação à 

liderança. [...] dá para saber que o líder é um bom líder mesmo, quando ele tem 

responsabilidade, tem garra naquilo que ele faz, quando ele tem convicção e quando 

ele também sabe conversar com as pessoas, sabe lidar não só com as pessoas, mas 

também consigo mesmo (Líder 1D). 

 

Outros atributos caminham além da responsabilidade, como a garra (1), 

resiliência, flexibilidade e persistência (1) para exercer essa liderança social, de conversar, ir 

ao encontro do atendimento das necessidades dos seus colegas, sinalizam motivação e 

engajamento na tarefa, um dos critérios orientado por para identificação do talento da 
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liderança, com base no Modelo dos Três Anéis (RENZULLI; REIS, 1997).   Portanto, as 

lideranças de sala, na condição de sociais, exibem uma energia incansável para fazer melhor 

as coisas, são inquietas com o status quo e persistem com suas questões. Por serem focadas 

(3), estão sempre na busca de melhorar seu desempenho e gostam de ficar de olho nos 

resultados (GOLEMAN, 2015). 

Vejamos outro exemplo abaixo, o depoimento do líder de sala que destaca a sua 

responsabilidade diante do coletivo, acontecimentos e resolução de problemas (5) que 

acontecem na sala, usando o sendo de democracia, coletividade e justiça: 

 
Eu acho que o que fez as pessoas votarem em mim foi minha coletividade, 

democracia, justiça e responsabilidade com a maioria das coisas que acontecem na 

sala (Líder 1D). 

 

Ou seja, a responsabilidade deles está tanto voltada para suas atribuições como 

para uma liderança representativa da sua sala, como também como estudante. 

Quanto às inteligências intrapessoais, conforme os dados coletados, dispostos na 

Tabela 32 são características presentes nos líderes atuais através da comunicação (4), de saber 

dialogar com os colegas, de manter boas relações com os colegas, dentre outras já citadas. 

Percebem-se características também interpessoais, como por exemplo, quando o líder afirma 

que “tenho paciência e sentimentos organizados” (1). Segundo Gardner (1995), enquanto o 

tipo intrapessoal volta-se para seu interior, conhece suas forças e emoções, o tipo interpessoal 

consegue compreender as distinções entre as pessoas, o que as motiva e consegue trabalhar 

cooperativamente e relacionar-se bem com elas. 

Observa-se, também, na lista das características, que o comprometimento (4) 

consigo mesmo, com os estudos e a turma, foi colocado pelos líderes de uma forma distinta da 

responsabilidade. Ou seja, o líder comprometido vai além da responsabilidade, quando por 

vontade, entusiasmo e querer sincero escolhe fazer mais do que suas obrigações. Realiza as 

tarefas motivado e engajado, não apenas porque está exposto no regulamento da escola, que 

você tem que fazer desse ou daquele jeito.  

Conforme relata a Líder 1C: 

Além de responsável, eu sou muito comprometida, principalmente com essas coisas 

de estudo. Eu sou uma pessoa muito compromissada por que eu tenho metas (Líder 

1C). 

 

Além dela ser responsável com suas atribuições decorrentes da escolha da 

liderança de sua turma de forma respeitosa (2), divide-se com suas tarefas pessoais de forma 
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compromissada. Sua postura gera confiança junto aos seus colegas. O respeito atrelado à 

confiança é que mantêm as boas relações (HUNTER, 2004).  

Os líderes 2C e 1A destacam muito bem que a resiliência e a flexibilidade são 

exigências do mundo e que se aprende com as experiências: 

 

Eu acho que um dos talentos mais fortes em mim é a resiliência, de não desistir tão 

fácil das coisas. Eu sempre me desafiei muito, porque eu sempre quis testar meus 

limites. Busco sempre ir acima dos meus limites. Eu sempre fui uma pessoa bastante 

madura em relação a atitudes que eu teria que tomar devido a algumas experiências 

na vida (Líder 2C). 

O mundo exige da gente flexibilidade. Se a gente continuar com nossa cabeça dura, 

a gente não vai a lugar nenhum (Líder 1A). 

 Ao termino desse tópico, podemos inferir que os atuais líderes de sala, de modo 

geral, possuem a motivação, presente na escala SCRBSS (RENZULLI et al., 2002), pelo foco, 

interesse, comprometimento e engajamento na tarefa ou questão-problema a ser resolvida, 

como também a persistência e determinação para concluir uma tarefa até o fim. O líder 

motivado e engajado não desiste fácil. 

 

Na visão dos Professores Diretores de Turma (PDT’s) 

 

As características dos atuais líderes de turma, segundo os professores, foram 

organizadas em duas subcategorias: i) têm liderança ou em parte (70%); ii) não têm liderança 

(30%), conforme tabela 33: 

 

Tabela 33 – Avaliação pelos professores das principais características dos líderes de turma 

que têm liderança, por frequência 

Subcategorias Características dos atuais líderes de 

sala na avaliação dos professores 

Frequência 

 

 

 

 

Têm liderança ou 

em parte 

(70%) 

Comunicativo (a)/ Sabe se expressar 04 

Comprometido (a) com a função 04 

Responsável/ cumpre atribuições 03 

Disponível 03 

Colabora / doa-se 02 

Meigo (a) / afetivo (a) 02 

Escutado (a) / respeitado (a) 01 

Exemplar 01 

Empático (a) 01 

Criativo (a) 01 
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Inteligente 01 

Participativo (a) 01 

Proativo (a) 01 

Fonte: Banco de dados do pesquisador 

 

Os atuais líderes de sala foram considerados por 70% dos seus professores como 

alunos que têm liderança na sua atual gestão da turma, por apresentar principalmente as 

seguintes características, por frequência: comunicação (4); comprometimento (4), 

responsabilidade (3) e disponibilidade (3), dentre outras, como: colabora (2); é meigo (a) e 

afetivo (a) (2); é escutado e respeitado (2); é um aluno exemplar; empático (1); criativo (1); 

inteligente (1); participativo (1) e proativo (1). 

Conforme depoimento dos professores, assim se caracteriza um bom líder: 

 

Ela sempre busca o bem comum da sala. Está sempre disponível para ajudar no que 

for preciso (PD 2C). 

Ele sempre se disponibiliza a fazer tudo o que precisa e que realmente cabe a ele. 

Quando a gente delega uma função a ele, ele é muito proativo e comprometido (PDT 

1C). 

 

Observa-se que alguns alunos apresentam determinados atributos importantes para 

serem bem-sucedidos diante do grande desafio que é liderar uma turma de quarenta colegas, 

como a disponibilidade, a proatividade e o comprometimento. Apenas cumprir suas 

atribuições quando delegado pelo DT não sinaliza liderança, mas submissão e obediência. 

Mas a sua liderança ainda está em processo de desenvolvimento, por isso necessitam do apoio 

do seu Diretor de Turma, que assume o papel de facilitados e tutor. O líder receberá influência 

do estilo de liderança do seu DT.  

Vejamos abaixo as características dos alunos que os DT’s consideraram que não 

têm a liderança da turma, conforme tabela 34: 

 

Tabela 34 – Principais características dos líderes de turma que não têm liderança, por 

frequência 

Subcategoria Características dos líderes atuais  Frequência 

 

 

 

 

Só faz o que lhe atribuem 02 

Está sempre recorrendo ao DT 02 

Neutro (a) e imparcial 01 

Calado (a) 01 
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Não têm liderança 

(30%) 

Não é dedicado (a) 01 

Não educa pelo exemplo 01 

Não consegue gerir os conflitos 01 

Não tem bem desenvolvidas as 

competências para liderança 

01 

Total 07 10 

Fonte: Banco de dados do pesquisador 

 

Na avaliação dos professores, o líder de sala que não têm liderança apresenta as 

seguintes características: só faz o que lhe atribuem (2); está frequentemente recorrendo ao 

Professor Diretor de Turma (2); é neutro e imparcial (1), ou seja, exerce uma “liderança 

passiva”; é calado (1), não é dedicado (1); não educa pelo exemplo (1); não consegue 

gerenciar os conflitos (1) e não tem ainda bem desenvolvidas as competências para a 

liderança (1). 

Três líderes foram avaliados pelos professores como alunos que não apresentam 

liderança devido aos motivos citados acima, conforme seus discursos: 
 

Ele só faz aquilo que lhe atribuem, como, por exemplo, a questão da infrequência, 

mas ele não consegue gerir os conflitos da sala de aula. Então, ele não tem bem 

desenvolvido as competências da liderança (PDT 3C). 

Ela tá sempre me procurando para tentar resolver os conflitos que acontecem na 

turma. Não tem poder de liderança (PDT 3A). 

Apesar de ser afetiva, não exerce a liderança. Tanto que todas as pequenas coisas do 

cotidiano sou eu que resolvo por ela na sala (PDT 1D). 

Acontece de alunos (as) serem indicados pelos colegas para exercerem a liderança 

da turma devido à influência que ele exerce, pela comunicabilidade, brincadeiras e 

criatividade, mas não necessariamente por ser o estudante exemplar e estudioso. O ponto 

crítico é não resolver os conflitos que surgem na sala. Isso significa que ele (a) não tenha a 

liderança? Infelizmente, a influência nem sempre é positiva. No contexto da Escola 

Profissional, existem altas expectativas, um perfil traçado, principalmente pelos professores e 

gestores; e os alunos nomeados necessitam atendê-las, pelo menos em parte. 

Em geral, percebe-se, por parte de alguns PDT´s, o envolvimento com o líder da 

sua turma e o comprometimento do seu papel de desenvolver líderes, visto que são uma 

referência para esses jovens, conforme evidenciado na fala da DT 3A que “[...] a minha líder 

de sala me procura para orientá-la e tentar resolver os problemas juntas”. Percebe-se uma 
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relação de parceria entre tutor e tutorado, que, em alguns momentos, assume o papel também 

de mentor. 

 

iii) Estilos do talento de liderança de sala (GOLEMAN, 2015) 

 

Vejamos a seguir os principais estilos de liderança presentes nos atuais jovens 

líderes, segundo a percepção deles mesmos. Conforme podemos observar na Tabela 35, 

abaixo, as características do talento de liderança, agrupados por estilos, autoidentificados no 

perfil de sua atuação, foram, por ordem de frequência: o estilo democrático (5), altruísta (5) e 

proativo (2) (COVEY, 2008; FIORELLI, 2009; GOLEMAN, 2015; HUNTER, 2004; 

LEITHWOOD; DUKE, 1998). 

 

Tabela 35 – Autoavaliação de estilos de liderança, frequência por líder e estilos 

Estilos de liderança 1A 1C 1D 2A 2B 2C 3A 3C Frequência 

Democrático - X X X - - X X 05 

Altruísta - X - X X - X X 05 

Proativo - X  - X - - - 02 

Total 00 03 01 02 02 00 02 01 12 

Fonte: Banco de dados do pesquisador 

 

Observa-se, que o grupo de líderes de sala identificam em si pelo menos dois 

estilos concomitantes, sendo o democrático-altruísta (4) de forma predominante. Logo, os 

dados indicam que a base de atuação das lideranças estudantis, no contexto da sala de aula e 

da escola, é o estilo democrático e servidor (altruísta). O estilo altruísta, segundo Hunter 

(2004), é um líder servidor, cuja postura está embasada em princípios e valores. Ou seja, 

caracteriza, ao mesmo tempo, um aspecto mais intrínseco voltado para o ser “altruísta” e 

“gostar de servir”, “ajudar” e outro voltado mais para o estilo propriamente de ser comportar 

de modo “democrático e proativo” (2).  
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Quadro 7 – Características dos estilos de liderança apresentadas pelos líderes de sala 
 

Estilo Características de liderança 

 

Democrático 

e gerencial 

(FIORELLI, 

2009; 

LEITHWOOD; 

DUKE, 1998) 

“Meu estilo é democrático, porque, sempre que tem um problema na sala, eu 

convido todos para uma reunião, conversar sobre o assunto e buscar solução. 

Sempre que tem algo que as pessoas estão indecisas, às vezes, eu faço uma 

votação. Vai à base da democracia mesmo” (Líder 1D). 

“Eu acho que sou uma líder democrática, porque eu acato a opinião de todos e 

tento fazer o melhor” (Líder 1C). 

“No caso da sala, tem quarenta alunos. É necessário que haja um líder para que 

o líder seja a voz. Você ser líder é você ser isso, você ser a voz, aquele que faz 

impulsionar as coisas a ir para a frente” (Líder 2A). 

 

Altruísta 

(GOLEMAN, 

2015; HUNTER, 

2004) 

 

 

“Ser líder altruísta é estar ao lado daquelas pessoas e parar para ouvir suas 

necessidades” (Líder 2ª). 

“É buscar ajudar e fazer o melhor” (Líder 2A). 

“Sempre tenho uma boa relação com as pessoas” (Líder 3C). 

“Eu gosto de pensar nos outros, no que eles estão sentindo e pensando para 

fazer alguma coisa” (Líder 2B). 

 

Proativo 

(COVEY, 2008) 

 

“Discuto os problemas com e busco junto com eles as soluções” (Líder 2B). 

“Estou à frente da sala tanto diante dos problemas quanto em coisas boas” 

(Líder 2C). 

“Tomo a iniciativa quanto vejo que está acontecendo algum problema” (Líder 

2B). 

Fonte: Banco de dados do pesquisador 

 

Segundo os atuais líderes, predominam, em seu estilo de atuação democrático, a 

necessidade de sempre resolver problemas e buscar solução, coletivamente. Diante de 

momentos de indecisão, respeitar e acatar as diferentes opiniões e usar do direito do voto, 

acatando a vontade da maioria por ser a representatividade escolhida (o) de forma 

democrática, logo, ser “o porta-voz” da turma, como eles dizem. 

Exercer a liderança é ser o “porta-voz” da sua turma junto aos seus colegas, sem 

uma relação de verticalidade. Assumir essa posição com as melhores intenções, mas também 

com competências e habilidades de “impulsionar as coisas para frente”, ou seja, para uma 

melhoria contínua. Como bem destaca a Líder 2A, para os líderes de sala, a verdadeira 

liderança é construída nas relações humanas lado a lado, na abertura para o diálogo e voltada 

para atender as necessidades da maioria dos envolvidos.  

Logo, a liderança de turma necessita das pessoas, mas também as pessoas 

necessitam da sua liderança, da sua voz representativa.  Ao mesmo tempo que exercem o 
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estilo democrático diante da turma, ao “ouvir suas necessidades”, os líderes estão pensando 

em “buscar ajudar” e “fazer sempre o melhor”, características da liderança servidora ou 

altruísta, identificada por cinco líderes. 

Os grupos de líderes de sala da Escola Profissional estudada também se 

consideram possuidores de um estilo de liderança altruísta, definido por Hunter (2004) como 

um Líder servidor, por apresentar as seguintes características: gosta de estar em contato com 

as pessoas; busca ajudar e atender as necessidades do próximo; dá o seu melhor; saber ouvir 

atentamente; relaciona-se bem com o outro; gosta de pensar nos outros de forma empática e 

no que eles estão sentindo para que possa fazer algo em prol da solução; assume, com 

responsabilidade e compromisso, sua escolha e a confiança depositada pelos colegas que o 

elegeram como ‘porta-voz’ da turma. 

A Líder 3C completa a ideia de que o talento para liderança se constrói com as 

pessoas, ouvindo-as e ajudando-as, o que exige abertura: 

 
Como a Líder 3A, o meu maior talento é em minha relação com as pessoas. Eu gosto 

de ouvir o que elas dizem, eu sempre estou disposto a ajudar, embora muitos não 

vejam, mas eu sempre estou ali aberto e sempre tenho uma relação boa com as 

pessoas. Eu não ligo para um ou para outro, mas, sim, eu vejo de uma maneira geral 

e procuro assim atender a todos. Eu acho que foi por isso, foi um dos motivos 

maiores que eu entrei na liderança da nossa sala (Líder 3C). 

 [...] o importante do líder é ser altruísta, como é meu estilo. Eu gosto de pensar nos 

outros, no que eles estão sentindo, o que é que estão passando e não aquele altruísta 

exagerado, que faz tudo (Líder 2B). 

 

Dois líderes de turma consideram seu estilo de liderança como proativo. O líder 

proativo, normalmente, toma a iniciativa, é protagonista do seu projeto de vida, tem uma voz 

representativa, boa influência e toma à frente da situação antes que ela cresça. 

As principais características da liderança proativa, segundo os líderes, são: tomar 

à frente e a iniciativa diante das dificuldades, buscando conjuntamente soluções para os 

problemas cotidianos. Observa-se, nos três depoimentos acima, representativos do grupo de 

líderes, que os focos de atenção comuns no discurso acima é a resolução de problemas e a 

mediação de conflitos, habilidades realmente necessárias àqueles que escolhem assumir a 

posição oficial de liderança de sua sala.   

Uma das características do líder cujo estilo é proatividade é não esperar as coisas 

acontecerem. E, principalmente, tomar a iniciativa diante dos problemas. A Líder 2B, por 

exemplo, atua na resolução de problemas: 

 

Quando eu vejo que está algum problema eu fico pensando: será que está muito 

problema nisso? Será que tem como resolver? Discuto o assunto com eles e 

buscamos soluções conjuntamente (Líder 2B). 
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Quando eu falo de líder, liderança, a primeira coisa que vem na minha cabeça é a 

proatividade, é estar à frente da sala tanto diante dos problemas quanto em coisas 

boas (Líder 2C). 

 

A proatividade é uma das características básicas das pessoas altamente eficazes. 

Porém, ser proativo, segundo Covey (2008), é muito mais do que ter iniciativa. Implica ser 

responsável por sua própria vida, diante das nossas decisões, liberdade de escolha e vontade 

independente. Ou seja, iniciativa caminha junto com valores e responsabilidade. O 

protagonismo estudantil compreende a participação ativa e construtiva do jovem na vida da 

escola e na construção de seu projeto de vida. Nessa perspectiva, os educadores devem buscar 

constantemente criar as condições para que todos os estudantes possam aprender a aprender 

(conhecer), fazer (produzir), conviver (relacionar) e ser (pessoa humana). Ou seja, vivenciar e 

desenvolver competências e habilidades (ALENCAR; FLEITH, 2001; COVEY, 2008; 

RENZULLI, et. al., 2002). 

A líder, no final desse bloco, em sua fala, fez uma síntese dos estilos de liderança 

apresentados pelos jovens líderes de turma no contexto escolar: 

 

Eu acho que a gente pode classificar o tipo proativo, democrático e altruísta como 

pilares da liderança, que eu venho desenvolvendo muito nesses cinco anos de 

liderança. Desde pequeninha eu estudava em escola privada, eu estudei os três 

primeiros anos no Ensino Fundamental e depois foi escola pública e, na escola 

privada, começa isso mais cedo e é uma coisa que eu senti falta na escola pública. E, 

nesses cinco anos, foi o que eu percebi, eu desenvolvi essa capacidade de ser 

altruísta, de se importar com o grupo, com todo mundo, e uma coisa que a gente tem 

muita dificuldade é isso, por conta de problemas entre você e aquela pessoa (Líder 

1C). 

 

Através das práticas ativas e sociais é que a liderança aplicada no contexto 

escolar, quer seja intra ou extra sala, irá amadurecer e desenvolver habilidades condizentes 

com o seu estilo de liderança, altruístas, democráticas e servidoras (VIRGOLIM, 2014).  

Suas definições de estilos de liderança estão de acordo com duas grandes 

definições de liderança existentes na atualidade: primeiro, que ela está ligada a um fenômeno 

grupal, ou seja, constrói-se nas relações humanas e vivências comunitárias e segundo, a 

liderança é concebida como a habilidade de influenciar pessoas a fim de alcançar objetivos 

comuns (BERGAMINI,1994; HUNTER, 2004). Os líderes juvenis de sala de aula 

influenciam seus colegas através do serviço voluntário, auxiliando-os segundo suas 

necessidades. Podemos falar, nos estilos de liderança da sala, conduzidos pelos jovens, como 

um estilo de liderança para cidadania, à medida que eles partem da vontade de ajudar os 

colegas e de cooperar com o bem-estar coletivo ou oferecer apoio quando o outro necessita.
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vi) Características do tipo de liderança reversa (GOLEMAN, 2015) 

 

A liderança, para esse estudo, não é um talento que surge de forma solitária, mas 

na dinâmica e interação contínua ao longo da vida, consigo mesmo, o ambiente e 

principalmente com os outros. O talentoso interage com outros, sendo indispensáveis 

ambientes escolares enriquecedores, favoráveis, inclusivos para a diversidade humana, como 

também práticas enriquecedoras que contemplem os múltiplos talentos e inteligências do ser 

humano (ALENSAR; FLEITH, 2001; GUENTHER, 2000, 2009). 

Nesse sentido, devem-se identificar os interesses e estilos de aprendizagem de 

cada um através de uma avaliação educacional diagnóstica dos talentos na juventude. Quando 

se trata de identificar líderes emergentes, ainda Ensino Médio, essas três variedades de foco 

são importantes: interno, no outro e no ambiente externo.  

 

Na visão dos líderes de sala 

 

Todos os participantes do grupo focal acham que é possível um colega deles ter 

talento para a liderança e, de repente, não ser exemplar e espelho para os demais. 

Organizamos as características enumeradas sobre esse assunto “liderança reversa” 

(GOLEMAN, 2015) em três subcategorias: i) tem, mas é negativa; ii) tem, mas não é 

exemplar;  iii) não tem liderança. 

Uma coisa é você ter o talento para liderança e não ser exemplar; outra é você ser 

eleito para exercer a função de liderança de sala e não ter o talento para a liderança, ou seja, 

não ter ainda as habilidades exigidas. E outra bem diferente é você exercer sua liderança 

influenciando negativamente os colegas da turma, conforme podemos observar na tabela 

abaixo: 

 

Quadro 8 – Classificação dos tipos e características da liderança reversa, por subcategorias 

Tipos de liderança 

reversa 
Características 

 

 

Tem liderança, mas... 

... é negativa: “É chefe, simplesmente chega, delega e divide” (Líder 1C).  

“É individualista. Não acata a opinião da maioria. Obriga o colega a fazer 

o que não quer. Faz hora com a cara dos outros. Falta o respeito com os 

colegas” (Líder 2A). 

... não é exemplar: “É bagunceiro, dorme muito na hora da sala e, às 
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 vezes, não está atento às aulas” (Líder 1C). “É irresponsável, brincalhão e 

desleixado. Descompromissado” (Líder 1D). “Não trabalha tanto a sua 

habilidade de liderança” (Líder 2A). “Não se destaca pelo seu desempenho 

escolar. Tira notas baixas e não é esforçado” (Líder 2C). 

 

 

Não tem liderança 

“Aquele que não tem capacidade de lidar com as situações conflituosas. 

Fica nervoso e não consegue resolver. Sabota os problemas da turma” 

(Líder 1C). “Não consegue focar na atividade” (Líder 1D). “Não tem boa 

comunicação, proatividade e atitude. Não tem experiência, controle sobre 

a sala, moral o suficiente. Desiste facilmente, não é resiliente” (Líder 2A). 

“Não tem voz representativa da turma. Deixa-se levar pela opinião dos 

outros. Deixa que outras pessoas controlem a situação” (Líder 3A). 

Fonte: Banco de dados do pesquisador 

 

Quanto à primeira categoria, que trata da “liderança negativa”, vejamos, por 

exemplo, a avaliação da Líder 2A sobre a líder de sala da sua turma no ano anterior: 

A líder do ano passado era responsável pelas coisas da sala, mas era muito 

individualista. Eu acho que, para ser líder, você não precisa ser um Hitler. Você não 

precisa mandar, obrigar uma pessoa a fazer o que você quer, só porque você acha 

que é certo. Ela não acatava opiniões. Escrevia no papel o que ela achava que era 

bom para a sala, levava para a secretaria e ponto final. Não tinha comunicação: 

faltava empatia da parte dela. Tinha muita proatividade, só que faltou essa 

capacidade de coletividade e de buscar apoio de todo mundo (Líder 2A). 

Observa-se, no depoimento acima, que a pessoa selecionada para a liderança da 

sala tinha habilidades de liderança como, por exemplo, responsabilidade e a proatividade. Mas 

apresentava um estilo autocrático, individualista, devido não saber trabalhar visando ao 

coletivo (GOLEMAN, 2015).  Demonstrou falhas na comunicação e ausência da empatia, ou 

seja, ver e sentir as situações sob a perspectiva do outro, aspectos importantes a ser 

trabalhados a partir de atividades enriquecedoras específicas. No caso dessa ex-líder citada, 

práticas enriquecidas específicas necessitam ser direcionadas para trabalhar estilos de 

liderança, principalmente democrática e servidora, como também a concepção de líder e 

liderança na escola, para que eles (as) não confundam o líder com o chefe, nem a liderança 

com gerenciamento. 

Segundo a Líder 2A, posturas coercitivas e autocráticas, como no caso 

exemplificado, acontecem principalmente depois de indicados, porque confundem a liderança 

da turma com a chefia: 

 

Acho que duas coisas são muito confundidas: é o chefe e o líder. Eu gosto sempre de 

estar participando como liderança, envolvido com o grupo e ajudando (Líder 1A). 
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A Líder 1A está correta quando afirma que gerenciamento e liderança são coisas 

distintas. Ou seja, a liderança não é gerenciamento ou chefia. O gerenciamento é a segunda 

criação. A liderança precisa vir antes do gerenciamento, por exemplo, perseguir os objetivos 

ao indagar-se: quais são as coisas que desejo conseguir? Enquanto o gerente pergunta: qual a 

melhor maneira de conseguir o caminho ou as estratégias? Ou seja, enquanto o líder atua no 

nível das ideias e criação, o gerente se volta para as tarefas e execução. Infelizmente, alguns 

que assumem a posição de chefe pensam que estão liderando, mas nem sempre isso acontece 

(COVEY, 2008; FIORELLI, 2009). 

Há o caso também de líderes que demonstram ter talento para a liderança, mas não 

despertaram ou não estão interessados em assumir as reponsabilidades e compromissos ou em 

desenvolver suas potencialidades nesse sentido, manifestando um comportamento que, para 

certos padrões exigidos pela escola não são condizentes, o que os líderes de sala denominam 

de uma liderança “não exemplar”. 

O líder denominado pelos colegas como “não exemplar” é avaliado pelos colegas 

com diversas características de liderança, como: a proatividade, a motivação, a criatividade, 

portanto atributos de estudantes supostamente exemplares, talentosos e inteligentes, mas 

acontece que nem sempre direcionam sua liderança e potencial para os estudos, o ensino e os 

conteúdos das aulas. Focam, por exemplo, em assuntos de seus interesses, como tecnologia, 

esportes, movimentos sociais, humor, eventos ou artes e cultura. Em certos casos, faltam às 

aulas com frequência ou, quando presentes, não estão atentos. Porém, isso não retira seu 

talento para liderança e eles terminam influenciando, querendo chamar a atenção, desviando a 

atenção e o foco da maioria, através de sua postura, rotulada pela comunidade, de “não 

exemplar’’. 

Nesses casos, os educadores, de modo geral, como também os próprios líderes de 

sala é que necessitam rever certos rótulos que são direcionados aos estudantes após uma 

avaliação diagnóstica ou inicial. O velho ditado inatista “pau que nasce torno nunca se 

endireita” tem prevalecido diante de alunos cuja postura é diferenciada, reversa ou divergente. 

No fundo, as lideranças reversas “nadam contra a corrente”, uma cultura elitista, cujo 

currículo é estreito e direcionado para as notas internas, aprovação/reprovação e exames 

externos. 

Líderes talentosos, classificados como “não exemplares”, necessitam, isso sim, de 

um atendimento educacional especializado (SEESP, MEC, 2006) e atividades enriquecidas, 

após uma confiável avaliação educacional diagnóstica, numa perspectiva inclusiva e menos 

elitista. Tais atividades de enriquecimento devem, nesses casos, serem direcionadas no 
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sentido de atender as necessidades socioafetivas dos alunos e tornar as práticas de ensino as 

mais desmassificadas possíveis (VIRGOLIM, 2014). A desmassificaçao e o atendimento 

individualizado é, inclusive, o principal objetivo do Diretor de Tuma. 

A líder cita o caso de uma candidata que tinha proatividade e terminou não sendo 

selecionada porque: 

 

[...] ela era uma menina muito proativa, que tomava à frente mesmo junto comigo. 

Só que ela dormia muito na aula, não se esforçava tanto nos estudos. Tomava à 

frente da sala, mas só que, no seu desempenho escolar, ela não se destacava. Aí, 

querendo ou não, isso influenciou bastante na opinião das pessoas, na escolha dela 

para ser a líder (Líder 2C). 

 

O exemplo acima serve para discernirmos que um (a) jovem pode apresentar 

características do talento para liderança como demonstrados na proatividade e tomar à frente 

da sala, mesmo que não tenha bom desempenho escolar, que durma nas aulas, etc. Cabe aos 

diretores de turma buscar as causas. Talvez estejamos diante de um caso de talento ou mesmo 

de altas habilidades/superdotação, não condizentes com o contexto da cultura escolar 

burocrática e da aula tradicional, na qual o bom aluno ou o aluno talentoso e inteligente é, 

portanto, aquele que é responsável, obediente, disciplinado, esforçado e nota 10 (RANGEL, 

2000; VIRGOLIM, 2010). 

As consequências dessas crenças podem repercutir no rendimento escolar, no 

estado de ânimo, na autoestima, infrequência e não permanência das lideranças juvenis na 

escola. Cabe a organização educativa e a seus educadores proporcionar atividades que 

caminhem ao encontro de seus interesses e proporcionar atividades enriquecedoras em casos 

como esses citados pelos líderes de sala, acima. 

O depoimento da Líder 1C, abaixo, serve para exemplificar o caso do aluno (a) 

selecionado para liderança da turma, mas que não apresenta o talento para liderança ou ainda 

não consegue manifestar as habilidades e características necessárias para bem representar, de 

resolver os problemas e mediar os conflitos diante da turma de quarenta alunos: 

E até alguns problemas, eu desisti da primeira vez e até me arrependo muito, porque, 

até hoje, algumas coisas da sala não sou eu que estou resolvendo e eu me senti um 

pouco incapaz, sabe, de lidar, fiquei muito nervosa na hora, muitas opiniões, muito 

barulho. Então eu fiquei nervosa e não consegui resolver (Líder 1C). 

Ela acabou se deixando levar pela opinião dos outros, que eles controlassem aquela 

liderança dela (Líder 3A). 

Estar numa sala em que você às vezes não é reconhecido e sente no sentimento de 

incapacidade é muito ruim (Líder 2C). 

Quando se trata de liderança, precisamos ver o que conseguimos resolver e, se não 

conseguirmos, não desistir, tentar desenvolver essa habilidade. Como discursa a Líder 1C: 
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[...] é preciso ter a resiliência, não desistir, nem de si mesmo, nem dos colegas e de 

suas atribuições, porque todas as pessoas têm suas opiniões (Líder 1C). 

 

Quanto mais adversas as situações e os desafios, melhor para quem escolhe 

desenvolver sua liderança. É mister tentar,experimentar, abrir-se ao novo. Ser líder (todos nós 

somos), é assumir a liderança da nossa própria vida. 

Infelizmente, parte do insucesso escolar dos jovens talentosos decorre do fracasso 

da própria escola tradicional e burocrática, que ocupa a maior parte do seu currículo no 

estímulo ao talento acadêmico, através de aulas, muitas vezes ritualizadas e monótonas, em 

ambientes pouco atrativos. Nesses contextos lineares, os jovens dinâmicos e sistêmicos 

terminam por enveredar por caminhos e práticas socialmente inadequadas, tornam-se 

agressivos, violentos, desenvolvem um autoconceito negativo, sentindo-se incapazes. 

Infelizmente, a escola massificada ainda não está preparada para atender a capacidade de 

“liderança reversa” de forma individualizada de cada aprendiz (ALENCAR; VIRGOLIM, 

2001; LANDAU, 1990; VIANA, 2005; VIRGOLIM, 2014). 

 

Na visão dos professores 

 

Na concepção dos professores, a liderança negativa, em contraposição a uma boa 

liderança, acontece quando o líder influencia ou polariza negativamente em termos 

procedimentais e atitudinais. Ou seja, apresenta comportamentos ou posturas negativas diante 

do coletivo, como descrito nas seguintes situações: 

 

[...] quando eu quero que meu ponto de vista ou a minha ideia prevaleça sobre o 

grupo, independente de ser melhor para todos (PDT 1C). 

É a pessoa polarizar para o lado negativo. É a pessoa ser levada em consideração, 

por mais que aquilo que ela fala seja negativo, todo mundo parar para escutar (PTD 

1B). 

A liderança inata, em oposição à adquirida, pode ser negativa sim, não só no sentido 

de influenciar a turma para uma decisão sua, mas comportamental mesmo (PDT 

1D). 

 

Quando o educador afirmar que “a liderança inata pode ser negativa”, entendemos 

que sua concepção e prática docente remete ao paradigma da inteligência fixa, à pedagogia do 

inatismo, cuja voz é a de que “nada poderá ser feito por aquele aluno (a)”, “não posso fazer 

mais nada, tudo o que eu podia já fiz”. Essa mentalidade hereditária do talento condiz com a 

primeira geração da Avaliação Educacional. E, nesses casos, os pais deixam toda a 

responsabilidade da educação dos seus filhos à escola. E a escola, por sua vez, culpa os pais e 

a própria estrutura cultural-política da educação, passando a responsabilidade adiante e, por 
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fim, desistem dos estudantes, que, consequentemente desistem de frequentar a escola, porque 

esta não atende às suas verdadeiras necessidades. 

No caso da escola, a professora 1D justifica: “é porque não está aproveitando as 

oportunidades que a Escola profissionalizante oferece”. Dessa maneira: 

 

[...] mas, por que ele se tornou uma liderança negativa? Porque, muitas vezes, ele 

deixou de se construir, de se desenvolver naquele ambiente coletivo e subjetivo de 

cada um, a particularidade de cada pessoa (PDT 1D). 

 

Em certos casos, essa vontade não construída de se desenvolver nas interações 

com o ambiente, através de um meio enriquecido e estimulante oferecido pelos educadores da 

escola, iniciou nos primeiros anos e na estrutura familiar. Nesse, caso o Modelo das Portas 

Giratórias (RENZULL; REIS, 1997; VIRGOLIM, 2014) sugere que busque ouvir os pais, 

fazer um levantamento, uma avaliação diagnóstica do perfil, de interesses, de como ocupa 

mais o tempo, acontecimentos familiares, estrutura socioeconômica, dentre outras variáveis, 

para que possam compreender e ofertar um currículo enriquecido, conforme as suas 

necessidades mais urgentes, muitas vezes socioafetivas, criativas, motivacionais e não 

acadêmicas. A escola não deve deixar passar despercebida essa clientela, levando-se em 

consideração que também faz parte do grupo de líderes de sala presente na escola. 

O discurso neoliberal afirma que, se os alunos não alcançaram uma vaga na 

universidade por meio do ENEM ou de uma bolsa de estudo, é porque não se esforçaram o 

bastante, porque as oportunidades estariam à disposição de todos (LUCKESI, 2008). Mas não 

é só questão de ter vontade, querer e se esforçar, apesar de serem importantes essas 

características. Então, o que muitas vezes é concebido como inato, na pessoa, foi construído 

desde antes do nascimento e da primeira infância na família. Quando os jovens chegam à 

Escola de Ensino Médio já trazem muitas aprendizagens construídas em contato com os 

adultos nos diversos ambientes: casa, no grupo de bairro, escolas e com colegas e educadores 

da infância e primário.  

Em oposição às características de liderança negativa com aquelas presentes em 

um bom líder vejamos, abaixo, os depoimentos de duas professoras: 

 

[...] aquilo que eu vejo, que eu quero é também o melhor para o coletivo e que nem 

sempre é o melhor para mim. Então, quando foge a isso, eu vejo como liderança 

negativa (PDT 1C). 

Se destaca pelo raciocínio rápido. Tem sempre uma saída mais viável para algum 

conflito que surge naquele local. Media um conflito na classe, com bom senso, 

educação e as duas partes se veem ali conciliadas. Resolvem problemas de forma 

rápida e conseguem otimizar o trabalho dentro ou fora da sala de aula. Eu acho que 

esses aspectos nem todo mundo tem. Para o líder talentoso, a liderança flui 

naturalmente (PDT 1D). 
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A professora 1D, em comum acordo com os demais professores, considera a 

liderança de turma uma experiência riquíssima para os que ocupam a posição oficial de 

liderança de sala porque: 

 

[...] a liderança, ela envolve maturidade, autonomia, pensamento coletivo, 

democracia e bom senso. Quando a gente comenta, nos grupos de trabalho, a 

primeira coisa que a gente procura é a maturidade. Então, quando você consegue 

identificar pelo menos dois ou três desses elementos num aluno que se propõe a ser 

um líder de sala, você já fica muito satisfeito, porque, realmente, digamos assim, ele 

vai ter um futuro” (PDT 1D). 

 

Ao referir-se à característica maturidade, a professora 1D acrescenta que, devido 

aos desafios diários colocados para a liderança da turma, o(a) líder tem ou vai galgar um 

degrau de maturidade a mais do que os outros.  

Diante da observação da capacidade de liderança, comportamentos, posturas e 

características, os professores concluem que eles lidam, no decorrer de dez anos de existência 

da Escola Profissionalizante, com dois aspectos ou tipos de liderança: a inata e a liderança 

construída: 

[...] nem sempre os líderes natos chegam a ser o líder da sala. A gente tem alunos 

que têm uma liderança tão nata e são influências tão fortes dentro daquela sala de 

aula, que o que ele faz é reproduzido, seja positivo, seja negativo. Então assim, é um 

aspecto, realmente é um objeto de pesquisa bem pertinente, porque a gente lida 

muito com esses dois casos: liderança construída e líderes natos. E, digo mais, já 

tive turmas de um líder nato  ter engolido um líder eleito. Foi um caos (PDT 1D). 

Por outro lado, há líderes que aproveitam a oportunidade, assumem a liderança de 

forma construída durante o processo. A professora relata que a experiência da liderança da 

turma tanto pode ser positiva como também negativa, é muito da subjetividade de cada um. 

Assim, descreve: 

Nós já vimos pessoas que já mudaram de comportamento por conta da liderança, 

mudaram totalmente, assumiram o papel e mudaram. A gente até brinca que, às 

vezes, a experiência de ser líder pra fulano não foi legal, porque não foi uma 

mudança positiva. Infelizmente, acontece o lado positivo e o negativo da liderança 

nos alunos (PDT 1D). 

Em muitos casos, a responsabilidade de corresponder às expectativas e ter o perfil 

esperado pela escola como maturidade, autonomia, habilidade de mediar conflitos, dentre 

outros, não são correspondidas. Indagamos para o grupo de professores: “O que acontece 

quando um (a) líder de sala já foi selecionado e, no decorrer do processo, vocês avaliam que 

ele(a) apresenta uma liderança negativa?”  

Alguns deles passam pelo processo de impeachment. Com relação a esse processo 

de retirada do jovem da função da liderança da turma, a professora comenta: 
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Eu tive uma liderança, que foi a primeira a sofrer impeachment nessa escola, porque 

ele era um péssimo exemplo para a turma. Era um aluno que tinha liderança, mas 

uma liderança negativa. E a gente tinha a perspectiva que ele mudasse. E a gente 

tentou, com a liderança, trazê-lo para o bom senso, para ter mais caráter, mais 

honestidade e mais ética. Porém, ele não conseguiu ser uma pessoa ética, ter bom 

senso e atitudes mínimas. Os colegas dele denegriam o patrimônio e ele escondia 

aquela informação. Se fosse amigo dele, ele não dizia. Você não pode permitir isso 

de um líder de sala. Eu me lembro que, nessa época, a liderança de sala recolhia a 

frequência: ele não colocava, omitia, inclusive, a falta dos amigos dele. E inventava 

uma falta para quem não era amigo dele. Então foi necessário tirá-lo da função (PDT 

1D). 

 

 Conforme relato, um dos critérios relevantes que poderá levar o (a) jovem do 

Ensino Médio a passar por um processo de retirada da função de liderança da turma é a falta 

de caráter, honestidade e ética. É a quebra da confiança nos relacionamentos, principalmente 

com seu PDT. 

Conforme o regime democrático, o líder selecionado pelos colegas é aceito pela 

equipe de PDT’s e gestores. A oportunidade existe para todos. Como a professor a 1D 

finaliza:  

 

[...] ele foi escolhido pelos colegas e a gente deu a liderança. E dada a oportunidade, 

você não pode vetar. É um ser humano em construção. Uma personalidade que está 

sendo construída dentro da escola (PDT 1D). 

 

Por outro lado, merece maior profundidade e um olhar específico sobre os alunos 

que pleitearam uma vaga e não foram selecionados para exercer a liderança considerando que 

existem 40 estudantes por turma e são selecionados apenas dois para o grupo de líderes, um 

líder e um vice-líder, enquanto as pesquisas asseguram que existem cerca de 25% de 

talentosos em uma população, ou seja, existem, no mínimo, o triplo de estudantes com as 

características para o talento de liderança por sala. Contudo, sem a estimulação do ambiente, 

nenhum talento se desenvolve (FERNANDES, 2014; SABATELLA, 2008; SILVA et al., 

2015, VIANA, 2005). 

  

5.5 Categoria 5: Principais atribuições do líder 

 

Como os líderes passam, diariamente, em torno de nove horas na Escola 

Profissional, ou seja, boa parte da sua adolescência na escola, esta exerce uma grande 

influência nos seus traços comportamentais, tipos e estilos de liderança, positiva ou 

negativamente. Quanto ao processo avaliativo diagnóstico da capacidade de liderança, 

Renzulli (1978, 2004) enfatiza que esse talento poderá ser mais facilmente identificado por 

meio de comportamentos observáveis apresentados pelos estudantes em dada situação, 
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quando o potencial se converte em habilidades ou em saber fazer uma tarefa (RENZULLI, 

1985; RENZULLI; REIS, 1997). 

Nesse sentido, é importante que os professores diretores de turma planejem 

adequadamente com seus líderes de sala conforme os objetivos de mudança de 

comportamento e habilidades específicas para o desenvolvimento do talento de liderança. 

 

Percepção dos líderes de sala 

 

Colocamos em discussão as seguintes questões no grupo focal de líderes de turma: 

“o que compete a você como líder da sua sala? Quais as suas principais atribuições?” As 

atribuições citadas pelos líderes foram distribuídas no quadro 9, abaixo, conforme frequência: 

 

Quadro 9 – Percepção dos lideres de sala quanto as suas principais atribuições 

Principais atribuições dos líderes de sala 

Realizar promoções e eventos, administrar o dinheiro da turma e dividir tarefas. 

Controlar a infrequência: expor no painel da sala o nome dos alunos faltosos e levantar os motivos 

da ausência. 

Representar a turma: nas Assembleias gerais; Conselho de Classe com o Diretor de Turma e 

reuniões. 

Resolver problemas: levantar, socializar, delegar e buscar soluções para as demandas da sala com 

apoio do Diretor de Turma. 

Monitoria: aplicar trabalhos; tomar conta da sala na ausência do professor, repassar atividades. 

Organização: da sala (limpeza, decoração, etc.) e fila das refeições. 

Motivar: os colegas meio excluídos da aula, motivar e puxar da turma. 

Fonte: Banco de dados do pesquisador 

As atribuições direcionadas para o líder tanto podem facilitar para o 

desenvolvimento do seu potencial como podem inibi-lo. Ou seja, as tarefas propostas 

necessitam encontrar-se dentro do intervalo daquilo que os líderes podem realizar sozinhos e 

determinados problemas que necessitam de solução conjunta com os seus professores e 

colegas da turma. Infelizmente, o desenvolvimento real é reforçado nas avaliações de 

desempenho, com os indicativos “sabe”, “não sabe”, “tem”, “não tem liderança”, as 

habilidades de liderança, etc., desconsiderando o processo, o que o aprendiz se mostrou capaz 
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de fazer, fez, o que falta aprender e, principalmente, como facilitar a sua aprendizagem 

(VIGOTSKY, 1998). 

Dentre as principais atribuições citadas pelos líderes participantes do grupo focal, 

houve uma maior frequência para a realização de promoções e eventos. Por ocasião do 

planejamento e execução dessas promoções são distribuídas responsabilidades: 

 

A gente divide muito as nossas tarefas. Uma das principais atribuições mesmo é 

você saber administrar bem o dinheiro da sala (Líder 3A). 

Estamos sempre dividindo tarefas. Nós procuramos, eu e a minha vice-líder, dar 

oportunidades, para que outros colegas possam, no próximo ano, dar continuidade e 

[se] candidatar à liderança da nossa sala. Já que a escola trabalha com a gente essa 

participação, nós decidimos também dar, a cada um, tarefas (Líder 2A). 

 

Os objetivos dos eventos promovidos são os mais diversos, desde a decoração da 

sala, nas turmas dos primeiros anos, à promoção de grandiosas festas nos salões da cidade, 

tendo em vista a festa de término curso e colação de grau, nas turmas de segundo e terceiro 

ano.  

Além de resolver problemas, motivar, inovar, dentre outras habilidades, promover 

e realizar eventos requer múltiplos talentos, devido envolver diversas áreas, como a 

comunicação e marketing, financeiro, artístico, organização, delegação de tarefas, etc. A Líder 

2A explica a importância de se delegar tarefas aos colegas, pois favorece “a participação e 

desenvolvimento da liderança deles e serve para continuidade do trabalho no ano seguinte”.  

Esse tipo de atividade social condiz com a formação de lideranças por permitir a 

manifestação dos três indicadores do talento em atividades específicas, como: demonstração 

de habilidades acima da média, motivação e criatividade. Ou seja, permite que os lideres 

manifestem, além da criatividade, motivação intrínseca, desejo, perseverança e persistência no 

que está fazendo (RENZULLI, 1986; RENZULLI; REIS, 1997). 

Outra atribuição dos líderes é o controle da infrequência dos colegas da sua sala, 

diariamente. Porém, o trabalho de alguns líderes não fica só em colocar o nome dos colegas 

faltosos no papel. Vejamos, por exemplo, o caso da Líder 2A: 

 

Quando alguém falta, o líder fica responsável de prestar atenção redobrada 

às aulas e repassar, para a pessoa que faltou, todo o conteúdo estudado 

durante o dia inteiro (Líder 2A). 

 

Além de controlar a infrequência, buscam saber os motivos, pelo grupo de 

whatsapp, repassam o conteúdo e alguns se preocupam, inclusive, com um ou outro colega 

que está excluído da sala, conforme esclarece o Líder 1C: 
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[...] O professor, às vezes, não vê, não dá tempo, que a pessoa tava meio excluída 

naquela aula, como, por exemplo, na aula de Projeto de Vida. Esse tipo de aula, que 

a pessoa fica mais afastada do grupo.  Então, eu vou lá e pergunto o que está 

acontecendo, se ela quer falar comigo ou com o Diretor da Turma, vou tentando 

conversar (Líder 1C). 

Fica evidenciado que boa parte do grupo de líderes de sala mostra um espírito 

voluntário, envolvem-se na tarefa, ou seja, apresentam uma motivação intrínseca para levantar 

os motivos da ausência dos colegas, verificar se estão excluídos de determinada aula, etc. Ou 

seja, apesar da tarefa “controlar a infrequência” ser considerada do tipo gerencial, e que, 

consequentemente,  esse tipo de tarefa irá influenciar no seu estilo de atuar, os líderes 

procuram inovar, movimentar-se, usar grupos virtuais para resolver problemas e buscar 

soluções. Essa busca voluntária, segundo Alencar e Fleith (2003), diz respeito a um impulso 

para a realização, desejo de descoberta e de dar ordem ao caos, sendo a mola mestra que leva 

o indivíduo a se dedicar e a se envolver profundamente no trabalho com prazer e satisfação. 

Refere-se à motivação e envolvimento com a tarefa de forma dedicada e esforçada, ou seja, 

ações refinadas com energia focalizada exercida na tarefa em questão (ALENCAR; FLEITH, 

2003; RENZULLI, 1986; RENZULLI; REIS, 1997). 

Um dos destaques das suas atribuições é a representatividade da turma. O líder, 

como eles mesmos dizem, é o “porta-voz”: 

 

[...] Tem uma atribuição que é a gente escrever as demandas e levar para o Diretor 

de Turma na Assembleia geral. Na reunião, ele pergunta o que estamos achando da 

sala, citar os problemas e descrever como estão as aulas e os professores. Arranca 

mesmo da gente. Então a gente fala. Acho que é isso: ser porta-voz da sala (Líder 

1C). 

Como já foi falado, eu acho que uma das principais atribuições é ser mesmo porta-

voz (Líder 1A). 

Então a gente tem esse poder de estar informado antes, primeiro que a própria turma. 

Somos o porta-voz (Líder 2A). 

No caso nossa sala, tem quarenta alunos. Não dá para os quarenta tomar à frente de 

tudo. É necessário que haja um líder, para que o líder seja a voz. Você ser líder é 

você ser isso, você ser a voz, aquele que faz impulsar as coisas a ir pra frente (Líder 

2C). 

 

Alguns líderes de sala avaliam, observam que nem todos têm facilidade de 

representar e ser a voz da turma nas reuniões, Conselhos de Classe e Assembleias Gerais, 

principalmente na postura para colher opiniões e direcionar para uma resolução de problemas. 

A Líder 1C relata sua dificuldade: 

Foi uma coisa que eu tive muita dificuldade. Foi de representar a todos, no começo, 

porque minha sala, não sei se é porque tem muita menina, sei lá, é bem difícil essa 

questão de reunir todas as opiniões e trazer uma solução (Líder 1C). 
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Os alunos identificados com dificuldades durante o processo de exercício da 

liderança poderão desenvolver, com o apoio de um adulto, atuando junto à sua Zona de 

Desenvolvimento Proximal (ZDP). Usando da monitoria com apoio do professor tutor ou um 

colega mais talentoso naquela área específica, mais tarde, o jovem líder, que no início 

apresentava dificuldade, será capaz de fazer sozinho (a) o que inicialmente, só conseguiria 

apenas com a orientação ou apoio de outra pessoa (VYGOTSKY, 1998).  

Outra possibilidade, inclusive a mais comum, como o Líder 3C relata, quando 

sente que não tem condições de resolver sozinho, é buscar resolver os problemas ouvindo 

todos. Assim fica mais fácil: 

 

Eu também penso de uma forma geral com os colegas como o problema da sala 

pode ser resolvido, porque eu não tenho capacidade pra isso sozinho. Por isso eu 

tenho que ouvir a opinião de todos, porque sozinho eu não sou ninguém. Preciso da 

opinião de todos (Líder 3C). 

 

Características não identificadas no momento de avaliação podem aflorar 

posteriormente através de incentivos ambientais, motivações intrínsecas e programas de 

desenvolvimento, considerando que o envolvimento com a tarefa e a criatividade são 

emocionais, contextuais e temporais (RENZULLI,1999). 

Além dos problemas que acontecem na sala, os líderes também realizam diversos 

trabalhos voluntários, como, por exemplo, exercem a monitoria, cuidando da sala e aplicando 

trabalhos na ausência do professor. Em termos organizacionais, observam problemas que 

acontecem na fila da refeição, deixam sala organizada e bem decorada, e procuram apoiar e 

conversar com colegas que estão afastados, desatentos e excluídos das aulas, dentre outras 

atribuições. 

Os líderes de sala, sob essa perspectiva, servem voluntariamente diante de uma 

tarefa em que estejam intrinsecamente motivados, pelo simples prazer de liderar um grupo 

(ALENCAR; FLHEITH, 2003; AMABILE, 1996). 

 

Avaliação das atribuições pelos alunos 

 

Quanto à avaliação das suas atuais atribuições destinadas à liderança de turma, os 

líderes consideram que elas auxiliam para o desenvolvimento da responsabilidade e 

confiança, principalmente: 

 

[...] para o aspecto de ter responsabilidade e ser porta-voz. Acho que são duas coisas 

que exigem muito, como eu já falei: você dá avisos, você ficar responsável por 



216 

provas, essas coisas. E eu acho que, sim, contribuem muito para nosso 

desenvolvimento de liderança (Líder 1A). 

As atribuições, sim, contribuem, porque elas trazem desafios, responsabilidades e 

relação de confiança como, por exemplo, lidamos com o dinheiro da turma. É um 

negócio, para gente que é jovem, muito complicado. O jovem gosta de gastar 

mesmo, comprar comida, essas coisas. Eu mesmo me controlo muito. É coisa que 

meus pais já vinham me ensinando faz tempo (Líder 1C). 

 

Os líderes destacam que suas atribuições auxiliam para o desenvolvimento da 

liderança, principalmente para a melhoria da sua responsabilidade, organização, comunicação 

como representatividade da turma, gerenciamento e delegação de tarefas, inteligência 

interpessoal, confiança e controle emocional. 

 

Na visão dos professores 

 

Abrimos o grupo focal para as reflexões sobre as principais atribuições do líder de 

sala, na percepção dos professores a partir da seguinte questão: “O que compete ao líder de 

sala? Quais as suas principais atribuições?” 

Os professores nomearam como principais atribuições do líder de sala: i) 

organização: ajudar na organização, bom funcionamento e no cumprimento das regras pela 

turma; manter a ordem e a limpeza dentro da sala; organizar a fila no horário de saída para as 

refeições; ii) coletar diariamente a infrequência: “é tarefa do líder com o apoio do vice-líder 

anotar, no quadro exposto na sala todos os dias, quem faltou, na presença do professor” (PDT 

1D); iii) representar a turma em reuniões: com os gestores, nas Assembleias de sala com o 

PDT e assembleias de classe com todos os professores.  

Embora existam na prática, essas atribuições não são muito bem planejadas, 

determinadas ou delimitas no papel: 

 

Essas atribuições do líder de sala, elas não são muito bem determinadas, embora a 

gente não tenha no papel. Na formação de líderes, elas são delimitadas (PDT 1D). 

 

A professora acima se refere aos momentos formativos durante o processo 

seletivo no início do ano letivo, através das aulas temáticas e seminários. Devido à ausência 

de reuniões de alinhamento, planejamento coletivo, inclusive com o grupo de líderes da sala, 

de forma sistemática, segundo a PDT 1D, durante o processo de atuação dos líderes de sala, às 

vezes, essas funções dos líderes entram em conflito com as dos professores da sala ou 

gestores: 

 

Alguns consideram que o comportamento dos colegas no horário da aula é 

responsabilidade deles. Mas não é dele, é do professor [...] Por exemplo, assumem, 
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voluntariamente, no horário de lazer deles, organizar filas. Oriento que a atribuição 

de organizar fila do almoço é da gestão. Quando um colega deles der problema, 

furar a fila, anote os nomes e entregue a gestão para tomar as providências cabíveis 

(PDT 1D). 

 

Complementando essa questão, da necessidade de um acompanhamento e 

observação mais sistematizada pelo professor, o PDT 3B alerta quanto à necessidade de um 

olhar atento na “coleta diária da infrequência”, realizada pelos líderes de sala: 

 

[...] que a gente tenha o cuidado de entregar o pincel apenas ao líder e ao vice-líder, 

porque alguns alunos estão indo lá anotar no quadro da infrequência quem é que 

faltou ou, na verdade, deixando de anotar quem faltou. Assim, sugiro perguntar ao 

líder: - Quem está faltando? Quem está faltando tá realmente ali no quadro? Porque 

senão eles acabam burlando esse sistema (PDT 3B).  

 

Todos os meses, segundo os PDT’s, acontece uma reunião da gestão, geralmente 

na figura do diretor com os líderes de sala, com os seguintes objetivos: 

 

[...] para coletar informações da turma, do andamento das aulas, das relações deles 

no pátio, até mesmo do almoço, coletar informações e também, acredito, para se 

aproximar da realidade dentro da sala de aula. Como também para passar informes. 

Ele leva informações da turma para a reunião mensal com o diretor e passam 

informes encaminhados nessa reunião para sua turma (PDT 1C). 

 

Essa prática da reunião do diretor - do gestor com as lideranças - acontece 

somente com o gestor, ele não delega essa função à coordenação. É uma prática que ele 

realiza há muitos anos na escola: 

 

[...] eu já estou aqui há seis e uma coisa que me chama a atenção é que os líderes 

mantêm, independente da postura deles dentro de sala de aula, se foi um bom líder 

ou não, eles nunca quebraram o caráter ético dessa reunião, nem tecer qualquer 

comentário. É uma reunião fechada mesmo, secretíssima, e nem os colegas e nem o 

Professor Diretor de Turma têm acesso, porque não é para ter. É um instrumento 

especificamente da gestão mesmo. É um olhar da gestão a partir das lideranças (PDT 

1D). 

 

Outra prática de reunião que os (as) líderes participam são as Assembleias de 

Turma, realizadas bimestralmente, em que acontece a avaliação da turma e dos professores da 

escola:  

 

Na Assembleia de Turma, ela avalia a turma, os professores, o funcionalismo da 

escola e a gestão (PDT 1D). 

No Conselho de classe do Projeto Diretor de Turma, o líder e o vice-líder ajudam o 

Professor Diretor de Turma a compilar a avaliação dos professores (PDT 3A). 

 

Segundo a PDT 1D, a Assembleia de Turma, com o objetivo de compilar os 

dados, pode acontecer de duas formas:  

 

A primeira, uma assembleia geral, onde a turma vai colocando os pontos e o diretor 

de turma junto com o líder e o vice-líder anotam. Dificilmente funciona, porque 
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entra a questão da subjetividade e maturidade. A segunda opção, e a mais usada, é o 

PDT dividir a Assembleia de turma por cinco equipes, conforme as filas que saem 

para o almoço. Cada fila recebe uma folha, um instrumental, e eles vão fazendo as 

avaliações de cada professor que tem os conceitos: como bom, ótimo, regular para 

horário, apresentação das ideias, planejamento, etc. Ao final, o PDT recebe as cinco 

fichas, senta-se com o líder e o vice-líder. Os dados com maior frequência na 

maioria das fichas é que vão para a ficha final. Então a compilação se dá nesse 

sentido (PDT 1D). 

 

Cabe ao líder ser uma liderança positiva diante da compilação dessas informações. 

Precisa ter a maturidade de selecionar e filtrar essas informações de maneira a deixar de fora 

opiniões isoladas e descontextualizadas que realmente não condizem com a realidade da 

turma, principalmente quando é a avaliação de um professor. Segundo o PDT 1B: 

 

[...] existem líderes que têm essa maturidade de saber, ao fazer essa compilação, 

separar, por exemplo, o lado pessoal do profissional. Então ele faz essa avaliação no 

sentido profissional. Ele avalia o professor enquanto profissional e não professor 

enquanto pessoa. Então, há líderes que realmente levam isso bem a sério e sabem 

bem direitinho separar esses departamentos (PDT 1B). 

 

As informações compiladas na Assembleia de Turma são socializadas pelo líder e 

vice-líder na reunião do Conselho de Turma da seguinte maneira, conforme descrito pelos 

professores: 

Na ocasião, eles fazem alguma exposição e inserem algum comentário que ele tenha 

a falar da turma e dos professores. Então é o porta-voz da turma no Conselho (PDT 

3A). 

Os líderes, eles vão relatar no Conselho de professores, no Conselho de Turma, 

aquela avaliação que a turma fez. Assim como eles também levam para a turma o 

feedback (PDT 1C). 

Nós professores não podemos interferir no momento em que o líder e o vice-líder 

estão fazendo o relato. A gente só pode interferir depois, quando nos é dado o 

momento (PDT 1B). 

Existem líderes que são tão motivados e engajados na tarefa que tomam outras 

responsabilidades para si, indo voluntariamente além das atribuições determinadas pela escola 

ou seu PDT, assim como há também lideranças que não exercem bem o seu papel: 

Existem líderes de sala que eles tomam uma responsabilidade muito grande para si. 

Muitas vezes, eles vão além do papel, assim como também tem lideranças de sala 

que não exercem nenhuma das funções para as quais eles foram designados. Eles 

desistem no primeiro mês. E existem líderes que são líderes os três anos, mesmo que 

não sejam mais eleitos (PDT 1D). 

Tem líderes que eles se sentem tão responsáveis pela turma, que, quando chega a 

semana de provas, eles colocam e descrevem no quadro qual é o conteúdo de cada 

disciplina. É incrível como, por mais que não seja atribuição do líder, ele continua 

fazendo isso (PDT 3A). 
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Uma característica das pessoas responsáveis, evidenciada no discurso dos 

professores, é o cumprimento de seus deveres e compromissos assumidos. Logo, ser 

responsável é um valor e uma das facetas dessa habilidade chamada liderança. A 

responsabilidade tanto pode ser vista como uma obrigação moral, portanto, pessoal, como 

também um preceito legal, no caso atribuído pela escola, ou seja, cumprir com algo que foi 

comprometido ao escolher assumir a função oficial de liderança perante sua turma. Líderes 

verdadeiros assumem responsabilidades e cumprem o que prometem e o que se comprometem 

a fazer: fazem de forma engajada e bem-feita. Não gostam de atividades rotineiras e gostam 

principalmente de atividades que permitam o contato e a interação com as pessoas (HUNTER, 

2004;  PEREIRA, 2010). 

Essas outras atribuições que transcendem as atribuições determinadas pelas 

escolas, foram enumeradas como atribuições que eles assumem voluntariamente para si, 

relacionadas, principalmente ao fator emocional e motivacional. Observa-se que os alunos 

destacaram, em suas atribuições, por exemplo: promover eventos, resolver problemas e 

mediar conflitos; aplicar trabalhos; tomar conta da sala na ausência do professor; repassar 

atividades e cuidar dos alunos excluídos e desmotivados das aulas. Atribuições mais de ordem 

das habilidades de liderança, passam pelo processo de exercer influência do que as atividades 

gerenciais, como, por exemplo: “controlar a infrequência”, que não exige a interação humana, 

mas simplesmente cumprir suas atribuições delegadas por um superior. 

Diante de suas atribuições, os líderes de sala, são, de certa maneira, observados e 

controlados pelo Diretor da sua turma. Os PDT’s se caracterizam mais por um estilo voltado 

para a execução, o tipo de liderança executora que gosta quando as tarefas estão 

rigorosamente na sua programação. Delegam e acompanham para certificar que as atividades 

estão sendo realizadas como se deve e gostam que os líderes mantenham contato constante, 

informando frequentemente sobre o andamento das coisas (LUDEMAN; ERLANDSON, 

2007). 

Ou seja, estabelecem padrões e esperam que todos atinjam. Por isso, controlam o 

desempenho e classificam: “alguns vão além do papel, assim como também tem lideranças de 

sala que não exercem nenhuma das funções para as quais eles foram designados” (PDT 1B) 

ou “tem os que assumem outras responsabilidades, assim como também tem lideranças de sala 

que não exercem nenhuma das funções para as quais eles foram designados” (PDT 1D).  
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Avaliação das Atribuições pelos professores 

 

Quando se referem à avaliação das atribuições destinadas aos líderes de sala, a 

PDT 1D destacou, no seu discurso, que a equipe tem que ter muito cuidado com: 

 

[...] as atribuições dadas aos líderes de sala, assim como aos diretores de turma e 

com o que acontece com a junção. Porque é um trabalho de parceria, líder de sala e 

diretor de turma; as funções delegadas para eles que não são deles. Por exemplo, o 

aluno furou a fila. Qual o poder que o diretor de turma tem e o líder de sala para 

abordar e punir aquele aluno? Nenhum. É atribuição da gestão. Outra coisa! O 

menino denegriu um patrimônio: não tem como o líder de sala resolver. Ele tem que 

comunicar à gestão. E a gestão chegar junto. Falta clareza das atribuições de cada 

um (PDT 1D). 

 

A PDT 1D coloca evidência, no seu discurso, da necessidade de definir as 

atribuições do líder de sala, do Diretor de Turma e da gestão escolar. Tudo indica que, em 

certo momento, essas se confundem e são delegadas ou assumidas posturas por uns que são de 

outros e vice-versa. Ficam claras as relações de poder existentes e o “direito” de alguns, 

dependendo da sua posição, de “punir” os outros, práticas, talvez, não condizentes com o 

regime democrático. 

Como não existe clareza, “nem o diretor de turma, nem os próprios líderes de sala 

tem realmente propriedade quais são realmente as suas atribuições” (PDT 1D). Esse problema 

se agrava quando o líder de turma tem que dividir a liderança do mesmo com o Professor 

Diretor de Turma, que também necessita ter a liderança da sala. O conflito acontece devido a: 

 

[...] o diretor de turma chamar a responsabilidade de manutenção da ordem, de 

manutenção do bom trabalho na sala, a liderança de sala às vezes também. Mas 

entendo que a liderança de sala, no momento de aula, é do professor que está dando 

aula, não é do líder de sala. Ele não pode querer que o líder de sala controle o 

comportamento de uma turma. Não, é humanamente impossível pra ele. Se o 

professor não está conseguindo dar uma aula, ele tem que rever a sua liderança. 

Você vai esperar que o líder de sala ou o Professor Diretor de Turma vá intervir, né? 

(PDT 1D). 

 

Os demais professores, conforme a PDT 1D, chegam a atribuir, aos líderes de sala 

e ao Diretor de Turma, o “controle do comportamento da turma” na hora da sua aula. Nesse 

caso, a DT considera que o professor também necessita desenvolver habilidades para liderar 

sua turma. Há então uma terceira liderança na sala de aula: o professor que não é diretor da 

turma, mas leciona naquela sala e que, algumas vezes, vê-se no direito de atribuir tarefas ao 

aluno líder.  

De fato, verifica-se a necessidade de distinguir as atribuições de cada um dos 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem das lideranças, principalmente no que tange 
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à conservação do patrimônio público, das normas disciplinares e do comportamento na sala de 

aula. 

Sugerimos, como postura docente avaliativa, a direção pelas veredas da avaliação 

mediadora (HOFFMANN, 2011), seguindo caminhos para descobrir a razão das coisas, 

acompanhar, compreender progressivamente e organizar as experiências vividas pelos líderes 

de sala. Nessa perspectiva, significa ir além do controle do comportamento deles pelo 

professor, mas promover uma ação provocativa, desafiando-os a refletir sobre as situações 

vividas, a formular e reformular hipóteses, encaminhando-se a um saber significativo, ou seja, 

possibilitar o avanço a partir de novas descobertas (HOFFMANN, 2011; LUCKESI, 2008). 

 

5.6 Categoria 6: Práticas de ensino enriquecedoras que contribuem para o 

desenvolvimento do talento de liderança 

 

Na visão dos lideres 

 

Caso os docentes não ofereçam oportunidades aos estudantes talentosos, práticas 

metodológicas ativas, para que possam manifestar seus talentos, condutas próprias, 

autônomas e originais, eles dificilmente preservarão e desenvolverão seu potencial. 

Infelizmente, talento que não se cultiva se perde (ALENCAR; VIRGOLIM, 2001; 

VIRGOLIM, 2014).  

Perguntamos aos líderes se existiam, na Escola Profissional, práticas de ensino ou 

projetos enriquecedores que, na opinião deles, contribuem para o desenvolvimento da sua 

liderança, e, em caso afirmativo, que especificassem em quais aspectos. Todos os 

participantes (100%) afirmaram que sim: “existem, na escola, práticas enriquecedoras para o 

talento de liderança”. Nesse sentido, os jovens líderes enumeraram algumas práticas que, na 

visão deles, colaboram para melhoria da sua liderança. Os conteúdos foram organizados em 

duas subcategorias: i) de ensino na sala; ii) extracurricular. 

Quanto às práticas de ensino curricular (6): as disciplinas Administração (1), 

Mundo do Trabalho (1), Projeto de Vida (1), Formação para Cidadania (1); 

Empreendedorismo (1) e Círculo de Leitura (1), conforme a tabela a seguir: 
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Tabela 36 – Práticas de ensino que, na percepção dos líderes, contribuem para o 

desenvolvimento da sua liderança 

Práticas de ensino enriquecedoras Frequência Metodologia 

Administração 01 Expositiva e dialogada 

Mundo do Trabalho 01 Expositiva e dialogada 

Empreendedorismo 01 Reflexiva e prática 

Projeto de Vida 01 Reflexiva e prática 

Formação para Cidadania 01 Reflexiva e prática 

Círculo de Leitura 01 Leitura, reflexão e prática 

Total 06 - 

Fonte: Banco de dados do pesquisador 

 

A disciplina de Administração, ofertada pela Escola Profissional locus do estudo, 

integra o currículo do curso Técnico de Administração. Segundo a Líder 2ª, é relevante para o 

desenvolvimento da liderança, apesar de ser teórica: 

 

A gente trabalha muito a liderança no Curso de Administração. Não que a gente leve 

para prática. É uma disciplina e a gente trabalha muito isso durante o curso (Líder 

2A) 

 

A Líder 1C enfatiza que as disciplinas que mais instigam e colaboram para o 

desenvolvimento da sua liderança são: Mundo do Trabalho, Projeto de Vida e Formação para 

Cidadania, nos seguintes termos: 

As principais disciplinas que mais me instigam são: Mundo do Trabalho - trabalha a 

concepção e instiga sobre as características do líder democrático; Projeto de Vida e 

Formação para Cidadania com o Diretor de Turma que trabalha a educação 

socioemocional (Líder 1C). 

Todas essas disciplinas realmente trabalham muito nossa liderança (Líder 2A).  

Descreveremos sobre os objetivos, conteúdos e metodologia aplicada em cada 

uma dessas três disciplinas citadas: 

A disciplina Mundo do Trabalho, ofertada para os primeiros e segundo anos, 

auxilia-os na construção de um plano de carreira que se complementa com outras dimensões 

da vida. Os conteúdos das aulas contemplam temas geradores: i) nos primeiros anos: 

identidade, integração e comunicação; ii) nos segundos anos: os temas versam sobre ética, 

cidadania e trabalho. Além de contribuir para a capacidade de liderança, auxilia também no 
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desenvolvimento da comunicação, trabalho em equipe, flexibilidade, clareza quanto à 

trajetória profissional, princípios éticos e compreensão de todos os aspectos que envolvem 

uma relação de trabalho (SEDUC, 2018). 

O ensino de Empreendedorismo estimula o desenvolvimento do comportamento 

empreendedor, orienta os jovens a reconhecer seu potencial realizador, de forma que estejam 

aptos a encontrar oportunidades de integração no mundo do trabalho ou na criação do seu 

próprio negócio. 

 

No curso de empreendedorismo, a gente trabalha muito a liderança em relação ao 

Mundo do Trabalho. Por exemplo, agora eu tomei à frente do grupo e juntei algumas 

ideias para montarmos uma cafeteria. Além desse, existem vários outros trabalhos 

que envolvem e realmente exigem que a gente exerça nossa liderança ali (Líder 1A). 

 

Os conteúdos da disciplina empreendedorismo são organizados por seis oficinas 

que tratam de: i) mundo globalizado, conexões e oportunidades; ii) eu, jovem empreendedor; 

metas e objetivos; iii) planejamento para alcançar resultados; iv) desenvolvimento das etapas 

do plano de negócio; v) apresentação do plano de negócio; vi) evento empreendedor. A 

disciplina empreendedorismo contribui para o desenvolvimento de protagonismo, 

autoconfiança, persistência, comprometimento, proatividade e criatividade (SEDUC, 2018). 

No decorrer do ano letivo, a disciplina Projeto de Vida aborda a saúde, sob uma 

perspectiva multidimensional: emocional, física, intelectual, espiritual, familiar, comunitária, 

ecológica e relacional. Nesse sentido, contribui para o autoconhecimento, valores, capacidade 

de resolução de problemas, resiliência, colaboração e empatia (SEDUC, 2018). 

As aulas semanais de Formação para Cidadania incluem temas de interesse dos 

alunos como: liderança; momentos preparativos para o processo de escolha dos líderes de sala 

e práticas de ensino para o desenvolvimento desses líderes; elaboração de normas de 

convivência; apoio na elaboração do projeto de vida individual; mediação de conflitos, dentre 

outras atividades, que contribuem para a manifestação e desenvolvimento do talento juvenil 

na escola, com efeito em suas vidas particulares e na sociedade local (SEDUC, 2016). 

A disciplina Formação para Cidadania, ministrada pelo PDT, trabalha no currículo 

além do processo de escolha dos líderes, outras atividades, como, por exemplo, a identificação 

e desenvolvimento das competências socioemocionais.  

O Projeto Círculo de Leitura, conforme depoimento dos líderes 1C e 2B são 

relevantes também para o desenvolvimento da liderança juvenil, porque: 

 

Os livros adaptados usados no Círculo de Leitura geralmente transmitem muitas 

lições de vida. Cada aluno tem um exemplar, então, sentados no círculo, cada um lê 

sua parte destacada nos parágrafos. Após a leitura de um tópico, todos começam a 
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discutir. Um dos principais assuntos desses livros é a formação social, lições de vida 

e exemplos de lideranças. Então essas disciplinas nos enriquecem. Lembro que já 

lemos na roda de leitura 'O Pequeno Príncipe', o ‘Fernão gaivota' e muitos outros 

(Líder 2B). 

 

Os Círculos de Leitura contribuem para o desenvolvimento da identidade juvenil, 

cidadania, formação do caráter e relacionamento com a comunidade. A leitura de obras 

clássicas, em grupos de no máximo 15 (quinze) jovens, cria um espaço para compartilhar 

experiências e ampliar o universo de conhecimento através das palavras e do vínculo com o 

outro. O hábito de leitura contribui, ainda, para formação de leitores críticos, ao desenvolver 

as competências cognitivas, como a análise, interpretação e associação.  

Iremos destacar a seguir as práticas extracurriculares enriquecedoras, conforme 

tabela 37: 

 

Tabela 37 – Práticas extracurriculares que na percepção dos líderes contribuem para o 

desenvolvimento da sua liderança 

Práticas extracurriculares Frequência 

Monitoria 06 

Projeto de liderança de sala 04 

Oficina dos sonhos 01 

Recepção dos alunos novatos 01 

Total 12 

Fonte: Banco de dados do pesquisador 

 

Além do enriquecimento dos conteúdos e da aprendizagem, existe a possibilidade 

da escola desenvolver o enriquecimento extracurricular com o objetivo de desenvolver o 

talento de liderança nas diferentes áreas da atividade humana. Essas práticas são realizadas 

em pequenos grupos com o intuito de desenvolver algumas habilidades de liderança, como 

relações interpessoais, criatividade, motivação pelo conhecimento, comunicação, dentre 

outras (VIRGOLIM, 2014). 

Durante as práticas de Círculos de Leitura surgem os monitores multiplicadores, 

jovens que se destacam pelo talento, dedicação e potencial de liderança: 

 

[...] é no Círculo de Leitura, que sou multiplicadora, onde conquistamos a confiança 

e liberdade de falar de coisas pessoais (Líder 1C). 
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Jovens com o potencial para liderança - quer seja para recepcionar, monitorar, 

protagonizar ou ser multiplicador de um projeto da escola - passam por um processo de 

avaliação a partir da observação pelo professor durante as aulas e pela gestão da Escola 

Profissional. 

A Líder 2A destaca alguns critérios: 

 

Os professores, no decorrer das aulas, avaliam através de trabalhos e seminários, 

aquelas pessoas que são bem comunicativas, têm a liderança e compromisso para 

bem representar projetos da escola, como, por exemplo, a recepção e a monitoria na 

Oficina dos Sonhos e ser multiplicador do Círculo de leitura, que assume a liderança 

de pequenos grupos. A direção também observa e avalia nosso desempenho e, 

automaticamente, podemos ser escolhidos para outros projetos e atividades (Líder 

2A). 

Se o professor escolheu uma pessoa para tomar à frente de uma atividade, é porque 

ele considera que ela tem a capacidade de liderança e você tem que trabalhar isso 

(Líder 2C). 

 

Dentre alguns critérios observados a fim de classificar os jovens para serem 

monitores, os líderes percebem a capacidade de liderança, comunicação e compromisso. A 

avaliação diagnóstica que define se uma pessoa é ou não talentosa depende da concepção de 

talento que norteia sua prática. E essa visão muda conforme o contexto social, ambiental, 

cultural, econômico e político (ALENCAR; FLHEITH, 2001). 

Do grupo de líderes de turma, 25% (2) não são monitores, 50% (4) são monitores 

multiplicadores do Círculo de Leitura, e dois monitores, 25% (2), atuam na liderança na 

disciplina de Matemática, conforme tabela a seguir: 

 

Tabela 38 – Líderes de sala que assumem a monitoria em Leitura e Matemática, por 

frequência e porcentagem 
 

Líderes monitores Frequência % 

Círculo de Leitura 04 50,0 

Matemática, Química e Física 02 25,0 

Não são monitores 02 25,0 

Total 08 100 

Fonte: Banco de dados do pesquisador 

 

Alunos identificados com talento acadêmico são selecionados para monitoria na 

sala de aula: 
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Tenho dois professores que selecionam alguns alunos que se destacam na matéria 

para serem monitores. Eles selecionam um grupinho para que essa pessoa lidere as 

pessoas e ajudem se elas tiverem alguma dificuldade (Líder 3A). 

Eu sou monitor de Química. Então, muitas vezes, os trabalhos são por fila: o 

monitor não participa. Mas, muitas vezes, ele tem que correr atrás, porque se, por 

exemplo, a fila não entregar um certo trabalho, quem vai levar tudo isso não é a fila 

e, sim, o monitor. Então ele tem que cuidar de tudo (Líder 2B). 

Eu sou líder de sala, monitora de Química, Física, Matemática e, ainda, 

multiplicadora do Círculo de Leitura. Acho que a monitoria desenvolve a liderança, 

com certeza, porque você tá ali trabalhando e trazendo conhecimentos para aquelas 

pessoas. Às vezes, eles fogem muito do foco e você precisa puxá-lo. Se o professor 

escolheu você é porque você tem a capacidade, você tem que trabalhar isso (Líder 

2C). 

 

Observa-se que a (o) Líder 2C apresenta talento na área acadêmica, tanto voltado 

para as Ciências Naturais e Matemática, como também para a área de Leitura. Somando a 

liderança da turma com as monitorias, esse líder poderá adquirir uma sobrecarrega de funções, 

porque, além dessas atividades, ele (a) necessita dar conta de 20 (vinte disciplinas) 

curriculares do segundo ano. 

A monitoria é uma atividade enriquecedora, porque facilita um processo de líderes 

formando líderes: 

 

O interessante é que os alunos escolhidos para a oficina dos sonhos esse ano, nós 

iremos ser monitores dos novos alunos que serão selecionados a irem para recepção. 

A gente vai formar e levar eles também para oficina dos sonhos (Líder 2A). 

 

Renzulli e Reis (1997) sugerem que, no processo de observação dos alunos para 

assumir a posição de liderança ou monitoria das ações, os educadores observem os seguintes 

critérios: os mais motivados e que se destacam dos demais pela facilidade e interesse 

incomum por algumas matérias, disciplinas ou tópicos estudados. Para tanto, os educadores 

podem utilizar um roteiro de observação, registrando suas observações referentes aos 

comportamentos dos alunos diante de um conteúdo ou atividade proposta. 

O Projeto Liderança de Sala propicia que o jovem atue tanto nos aspectos 

organizacional, social, como também em outras áreas como, por exemplo, acadêmica e 

cultural. Quatro líderes, que correspondem a 50% do total de participantes do grupo temático, 

contribuíram com relação às características em que perceberam melhoria depois que 

assumiram as atribuições da liderança de turma, descritas na tabela a seguir: 
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Quadro 10 – Avaliação dos impactos na personalidade após assumir a liderança 

Antes... Depois da experiência... 

“Eu era desleixado com as minhas tarefas. Às 

vezes, atrasava dois a três dias nas tarefas e 

ficava desesperado” (Líder 1A). 

“Um aspecto que melhorou em mim foi a 

responsabilidade. Mas ainda estou procurando 

trabalhar esse aspecto, melhorar as notas” (Líder 

1A). 

“Era explosiva, não aceitava ideias opostas às 

minhas. Debatia com a outra pessoa até ela 

mudar de ideia” (PDT 1C). 

“Agora percebo que tenho uma visão mais ampla. 

Aprendi a aceitar opiniões diversas. Dou o melhor 

de mim” (PDT 1C). 

“Eu era uma pessoa preguiçosa e também 

explosiva” (Líder 2D). 

“Depois que assumi a liderança, comecei a 

praticar em relação à calmaria. Percebi que 

necessitaria de controle sobre mim mesma.  Hoje 

eu me considero mais calma e responsável. E 

continuo buscando melhorias” (Líder 2D). 

“Eu nunca me calei e nem me calo diante das 

injustiças. Sempre tive garra, dedicação e 

senso de justiça” (Líder 2A). 

“As habilidades que ela já apresentava antes de 

chegar à Escola Profissional aperfeiçoaram mais 

ainda” (Líder 2A). 

Fonte: Banco de dados do pesquisador 

 

Conforme o quadro acima, os líderes perceberam melhorias após assumirem a 

liderança de sala em termos de responsabilidade, desempenho, inteligência emocional, 

empatia, resiliência, dedicação, motivação e senso de justiça. Aqueles que já iniciam com 

algumas dessas características, durante o exercício da liderança de sala, melhoram nesses 

aspectos e outros. 

A Líder 2B considera riquíssimo todo o material, as disciplinas, projetos e a 

experiência da liderança que a Escola Profissional proporciona. Auxiliam, principalmente, 

para sua formação integral: emocional, social e profissional, enfim, para sua cidadania, nesses 

termos: 

Como eu sou uma pessoa que tem muita visão de futuro, eu vejo que todo esse 

material que é trabalhado com a gente representa uma grande oportunidade. Essa 

experiência na EP já é uma formação cidadã para quando a gente, saindo daqui, 

saiba encarar os desafios lá fora. Tem muitos problemas lá fora que dá para gente 

resolver. Coisas que talvez grandes líderes não conseguiram fazer, nós que estamos 

aqui nessa sala hoje vamos poder fazer. Então, eu acho assim riquíssimo toda essa 

formação que a escola faz com a gente (Líder 2B). 

E outra coisa sobre as matérias. Tudo está cooperando para que a gente seja um líder 

aqui na escola. Eu acho que é uma coisa, como 2A falou, que vai contribuir pra 

gente no futuro. E eu tô percebendo isso hoje. Acho que a EP olha muito pra gente 

com o olhar de profissionalismo. Ah, é a escola profissionalizante. Mas é uma coisa 

muito mais ampla de tudo isso: é uma formação profissional, formação social e 

emocional (Líder 1C). 
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As Oficinas dos Sonhos e a Recepção dos alunos novatos, que têm como objetivo 

recepcionar os alunos que estão concluindo o nono ano e que gostariam de conhecer e têm o 

desejo de estudar na EEEP no ano seguinte, também foram citadas como motivacionais e 

relevantes para o desenvolvimento dos líderes de sala, como comenta a Líder 2A: 

 

Uma coisa também que eu acho super legal da escola é o projeto Oficinas dos 

Sonhos, que tem como objetivo recepcionar os alunos que vêm visitar nossa escola e 

têm o desejo de entrar aqui (Líder 2A). 

 

O projeto Oficina dos Sonhos é planejado e construído por líderes selecionados, 

capazes de inspirar os demais, exemplares e comunicativos, que conseguem transformar seus 

sonhos em metas e suas metas em objetivos. O referido projeto inspira, por exemplo, a Líder 

1C a querer a ocupar também a posição de monitoria, como ela retrata em seu discurso: 

 

A Oficina dos Sonhos que é continuidade da recepção dos alunos que são do nono 

ano. A Oficina dos Sonhos, eu acho que é o projeto mais lindo da Escola 

Profissional. É uma experiência muito legal que eu sonho muito em ser monitora um 

dia. Eu me inspiro muito nas pessoas que foram monitores da Oficina dos Sonhos, 

porque são pessoas super comunicativas, que têm metas e que eu vejo que vão 

alcançar. É um projeto mesmo que coloca as pessoas como líderes que sabem o que 

querem e têm zelo pelo outro quando pergunta para gente nossos sonhos. É muito 

bom! (Líder 1C) 

 

As dez práticas enriquecedoras da liderança de modo geral, acima descritas, 

segundo os líderes de turma, instigam, enriquecem e desafiam o protagonismo juvenil, que, 

para tanto, necessita ser presente, exemplo e comunicativo, como enfatiza a Líder 1C: “Eu 

acho que tudo aqui na Escola Profissional instiga para isso, que é o protagonismo jovem” 

(Líder 1C).  

Sejam as práticas de ensino curriculares ou extracurriculares, trabalham forças de 

caráter como valores, a responsabilidade e o compromisso, além do aspecto humano voltado 

para o cuidado com a saúde, a liderança de si e a acolhida ao próximo, à turma. Necessita 

ainda de um projeto de vida, sonhos e de ser empreendedor; saber definir metas, objetivos e 

valores; cuidar da saúde física, mental, emocional e espiritual para conseguir liderar a si 

mesmo e a turma. Tudo isso só é possível com a liberdade, confiança, círculos de leitura, 

lições de vida, formação para cidadania e social. Mas necessitam ir além do talento e as 

práticas de monitorias são voltadas apenas ou prioritariamente para o talento acadêmico.  

Como o talento de liderança é do tipo social, ele pode ser aplicado em qualquer 

área, conforme a aptidão, motivação pessoal e estímulos ambientais. Infelizmente, na escola, 

os talentos de liderança são direcionados quase que exclusivamente para o tipo acadêmico. 

Contudo, a monitoria acadêmica representa uma atividade enriquecedora por exigir além do 
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conhecimento cognitivo, a habilidades nas relações humanas e interações didáticas com os 

demais colegas (SEESP/MEC, 2006; ROBINSON, 2012) 

 

Na visão dos professores 

 

Os dados coletados, segundo a percepção dos professores, quanto às atividades 

enriquecedoras que contribuem para o desenvolvimento da liderança juvenil foram 

organizados em três subcategorias: i) práticas de ensino; ii) práticas extracurriculares e iii) 

práticas de gestão. 

As principais práticas de ensino curriculares e que acontecem na sala de aula, 

citadas pelos Professores Diretores de Turma, foram organizadas, conforme tabela 39, abaixo: 

 

Tabela 39 – Principais práticas de ensino enriquecedoras da liderança de sala, na percepção 

dos professores 

Práticas de ensino Frequência 

Projeto de vida 01 

Mundo do Trabalho 01 

Empreendedorismo 01 

Círculo de leitura 01 

Total 04 

Fonte: Banco de dados do pesquisador 

Outra prática também citada por uma professora que segue essa ideia de líderes 

formando líderes e que influencia no hábito de leitura de obras clássicas da Literatura é a 

prática junto à disciplina de Língua Portuguesa, intitulada Projeto Círculo de Leitura: 

 

No Círculo de Leitura, nós temos multiplicadores por grupo e cada multiplicador, 

ele também é formado por outros multiplicadores, alunos que passam a experiência 

para o outro (PDT 3C).  

 

Além da monitoria, outras práticas de ensino também foram citadas por um total 

de três professores, que corresponde a uma porcentagem de 42,9%, como as disciplinas 

curriculares: Projeto de Vida, Mundo do Trabalho e Empreendedorismo. Segundo a PDT 3B, 

essas três disciplinas em conjunto são importantes e colaboram para a formação da liderança 

dos alunos, porque: 
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[...] são três disciplinas que, querendo ou não, trabalham muito nos alunos a 

liderança do eu, das emoções, das relações com o próximo, a família e a escola. 

Quando o aluno tem maturidade de ter um apanhado geral de tudo isso, ele se torna 

uma liderança muito positiva (PDT 3B).  

 

Vejamos, abaixo, as práticas extracurriculares protagonizadas e desenvolvidas que 

tratam principalmente da promoção e organização de eventos, participação em movimentos 

estudantis, recepção aos alunos novatos e Oficina dos Sonhos, conforme a tabela a seguir: 

 

Tabela 40 – Práticas extracurriculares que na avaliação dos professores contribuem para o 

desenvolvimento da liderança 

Práticas extracurriculares Frequência 

Monitoria acadêmica 03 

Recepção dos alunos e Oficina dos Sonhos 03 

Promoção de eventos 01 

Grêmio estudantil 01 

Esportes  02 

Total 10 

Fonte: Banco de dados do pesquisador 

 

Dentre as práticas enriquecedoras de ensino, a monitoria obteve a maior 

frequência pelos Diretores de Turma, com porcentagem de 42,9%. 

Conforme a professora 1C, jovens são “recrutados” para monitoria, conforme 

surge a necessidade da escola e dos professores, como, por exemplo, no dia dos concursos 

para lançamento dos foguetes: 

 

Eu vejo uma coisa muito presente nas diversas disciplinas: é trabalhar com 

monitoria. Esse ano, por exemplo, nós recrutamos 10 alunos para serem monitores 

durante o campeonato de lançamento de foguetes. Foi excepcional a atitude e o 

papel que desempenharam (PDT 1C). 

 

No que se refere à monitoria, ela tem se destacado como uma prática comum de 

enriquecimento curricular dos conteúdos nas escolas públicas, principalmente nas disciplinas 

de Língua Portuguesa e Matemática, exigidas nas avaliações externas, e que servem como 

recurso motivacional e de aprofundamento do talento apresentado pelos alunos. Nesse 

contexto, monitorar é ajudar os colegas a aprender, ensinar com o apoio e orientação do 

professor. Além da monitoria, são muito importantes também os serviços voluntários 
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proporcionados no contexto escolar (BARBOSA et al., 2008; SABATELLA; CUPERTINO, 

2007). 

Segundo a PDT 3A, “o monitor nem sempre é aquele que sabe mais não, mas, 

principalmente, aquele colega que consegue ajudar o outro e discutir a questão”. Os 

monitores, em sua maioria, atuam principalmente na disciplina de Matemática, conforme 

discursos dos professores: 

 

Eu também gosto muito de trabalhar com grupos na sala de aula e eu sempre tento 

escolher os monitores. Eu trabalho com mais de um monitor de Matemática, com 

vários monitores, um monitor por grupo (PDT 3A). 

Uma professora de Matemática da escola disse que iniciou a turma com seis 

monitores, depois aumentou para oito monitores e que agora está com bem dez 

monitores. Porque, à medida que eles vão evoluindo dentro do conhecimento, eles 

passam a ter grupos para ajudar. Pelo menos na Matemática é assim. É como se 

fosse uma aprendizagem colaborativa (PDT 1B). 

 

As práticas de “recepção dos alunos novatos”, direcionada aos alunos dos nonos 

anos interessados em entrar na escola, como também a “oficina dos sonhos” para recepcionar 

os que conseguiram uma vaga na Escola Profissional, foram citadas por uma percentagem de 

três PDT’s. Ambas as ações são protagonizadas pelos jovens líderes: 

 

A recepção dos alunos que chegam e a Oficina dos Sonhos são planejadas e 

executadas pelos alunos. Eu acho o desafio tão grande, tão macro! São meninos que 

estão acabando de chegar à escola, e são eles que apresentam a nossa instituição 

(PDT 1D). 

A apresentação da escola aos futuros alunos do 9º ano do município também é 

realizada por esses alunos, por essa representatividade. E a gente percebe uma 

autonomia muito grande, certo? Muita segurança para apresentar a instituição como 

também dos cursos para os futuros alunos. São esses alunos que fazem essa 

apresentação (PDT 1C). 

 

O enriquecimento ocorre exatamente quando está presente na prática o desafio, o 

estímulo e a busca de melhorias contínuas. Essas práticas de recepção desafiam, motivam e 

trabalham diversas habilidades, como resolução de problemas, postura adequada, 

comunicação, marketing, dentre outras. Sobre o fato dos alunos receberem os futuros alunos, 

o PTD 3B sugere que “é um ótimo momento também para se colocar em prática a ideia de 

trabalhar a liderança com futuros alunos que vão entrar nessa escola” (PDT 3B). 

Outra categoria citada foi a promoção de eventos, por uma percentagem de dois 

dos professores diretores de turma participantes do grupo: 

 

Nos eventos, quando a gestão se propõe a fazer uma festa junina, uma festa da 

família, uma reunião de Natal, de pais, são os líderes que organizam esses eventos. 

Geralmente, os terceiros anos realizam eventos promocionais, desfiles e festas com 

o objetivo de arrecadar dinheiro. Tudo é promovido por eles. São eventos de grande 

magnitude mesmo, que movimentam a cidade, faz blitz, propaganda, festa, desfile. 

Tudo realizado pelos alunos (PDT 2A). 
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Os movimentos sociais e os organismos participativos, como a organização dos 

alunos junto ao Grêmio estudantil, conforme 20% dos professores, também enriquecem e 

colaboram para o desenvolvimento da liderança, como declara a PDT 1C: “Eu acredito que o 

Grêmio Estudantil, ele trabalha muito essa questão da liderança”. 

Quanto às práticas esportivas, dois PDT’s destacaram a relevância das práticas 

esportivas como, por exemplo, as práticas de interclasse, como uma atividade que desenvolve 

muito essa liderança.  

Quer seja nos esportes, práticas de monitoria ou sociais, um fator importante em 

estudos de enriquecimento é o agrupamento social. As condições sociais são importantes 

(JENSEN, 2011). Como a influência sobre os talentos não é apenas hereditária, mas também 

ambiental, dos genes para o mundo exterior e vice-versa, isso significa que os ambientes 

escolares exercem efeitos profundos nos nossos alunos. Logo, quanto mais o jovem interagir e 

viver bem com os outros da sala e comunidade escolar, melhor. Essas são habilidades que 

podem ser aprendidas com as práticas enriquecedoras e vitais para o sucesso pessoal e 

profissional. 

Três foram as práticas de gestão, citadas pelos professores, conforme tabela 41, a 

seguir: 

 

Tabela 41 – Práticas de gestão que contribuem para a liderança juvenil, segundo os 

professores 

Práticas de gestão Frequência 

Protagonismo juvenil 02 

Filosofia de gestão – TESE 02 

Delegação planejada 01 

Total 05 

Fonte: Banco de dados do pesquisador 

 

A PDT 1D ainda sente que são muito presentes as premissas da Tecnologia 

Educacional Sócio Emocional (TESE), principalmente como filosofia da gestão, na figura do 

Diretor: 

Eu vejo, aqui na escola, que a gente tem um legado muito grande da TESE, 

principalmente na figura do gestor. A TESE ainda é muito viva, embora não seja 

mais, né, a filosofia de gestão não seja mais tão trabalhada na escola. Mas ela é 

muito viva nessa instituição, principalmente no quesito liderança. Ela é muito forte 
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nesses aspectos de desenvolvimento da liderança, por parte do adolescente nessa 

escola (PDT 1D). 

Dessa filosofia de gestão TESE, o protagonismo juvenil e a delegação planejada é 

muito forte, e o gestor trabalha muito isso. A delegação planejada, ela acontece 

dentro das respectivas especificidades de todas as instituições, mas, no setor dos 

alunos, eles são muito estimulados nessa instituição (PDT 1D). 

Na minha visão, essa questão de delegar uma tarefa para eles, a gente já está 

trabalhando a liderança (PDT 1C). 

Sobre as práticas existentes para o desenvolvimento dos líderes, os PDT’s 

sugerem que a escola, como instituição, identifique e reconheça a importância das práticas 

existentes para a formação de liderança, formação do ser, do aluno como cidadão e do 

estudante na sua prática escolar. Assim sendo: 

[...] todas essas práticas que nós já citamos, algumas inclusive que deixaram de 

acontecer, que existiam e não existem mais, é por falta desse reconhecimento 

coletivo da importância na formação de liderança, na formação do ser, do aluno, 

enquanto cidadão e estudante mesmo, na sua prática escolar (PDT 1B). 

 

Até porque algumas dessas atividades, segundo a PDT 1C, “não é perda de tempo 

pedagógico. Muito pelo contrário, a gente ganha muito mais em outras atividades que não 

estão inseridas nos currículos (PDT 1C). 

 

Na visão dos gestores 

 

Avaliação das práticas de ensino para desenvolvimento da liderança 

 

Na opinião de um gestor, que corresponde a uma porcentagem de 12,5%, não 

existem na escola práticas de ensino que contribuam para o desenvolvimento do talento de 

liderança. Porém, a maioria de 87,5% afirma existir, na escola, práticas curriculares e 

extracurriculares que contribuem para o desenvolvimento do talento para liderança, conforme 

a tabela 42, a seguir: 

 

Tabela 42 – Práticas de ensino que contribuem para o desenvolvimento da liderança 

 

Práticas curriculares Frequência Práticas extracurriculares Frequência 

Projeto de Vida 01 Conselho de Classe 01 

Mundo do Trabalho  02 Grêmio estudantil 01 

Projeto Diretor de Turma 02 Círculo de Leitura 01 
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Projetos Interdisciplinares 01 Protagonismo estudantil 01 

Empreendedorismo 01 Seminário com o Diretor 01 

  Apresentação cultural 01 

Total  07 Total 06 

Fonte: Banco de dados do pesquisador 

 

Conforme os Professores Diretores de Turma, as práticas acima citadas, como 

também as funções atribuídas aos líderes de sala, contribuem bastante para o desenvolvimento 

de sua liderança. Mas, segundo o GE 4, é preciso ampliar essas práticas: 

 

As atuais práticas de ensino e escolares contribuem bastante para o desenvolvimento 

da liderança juvenil, mas é preciso ampliar essas práticas em prol da proatividade 

dos líderes, confiança e respeito dos liderados e consciência da importância do líder 

para a turma (G4/GE 3).  

 

Destacam-se, na rotina da escola, segundo os gestores, a participação dos líderes 

em eventos e ações pedagógicas, no Grêmio Estudantil, Conselhos Escolares, dentre outras. 

De modo geral, a Escola Profissional, estimula a: 

 

[...] proatividade dos líderes, confiança e respeito dos liderados e a consciência da 

importância do líder para a turma (GE 3).  

 

Apesar de uma parte se considerar proativa, entusiasmada, respeitosa ou altruísta, 

os líderes de turma precisam desenvolver algumas habilidades propriamente da liderança, 

como também relacionadas ao estilo de gestão democrática e habilidades interpessoais ou 

socioemocionais. Logo, necessitam de contato com atividades enriquecedoras, voltadas 

principalmente para o gerenciamento das emoções e problemas, mediação de conflitos e 

práticas específicas da gestão democrática de equipes.  

Essas habilidades poderão ser desenvolvidas com a ajuda de um professor 

especialista em práticas de desenvolvimento de talentos, do PDT após uma formação 

específica, um coach ou mentor. No contexto escolar, o professor, durante as aulas de 

Formação para Cidadania e competência socioemocionais, poderá direcionar as atividades no 

sentido de desenvolver essas características acima enumeradas pelos líderes, que necessitam e 

gostariam de desenvolvê-las. 

Percebe-se que os líderes de turma, uma vez selecionados, necessitam de 

características condizentes com a sua função. Nesse sentido, perguntamos aos gestores se 
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existem, na escola, funções específicas que trabalhem as características que os líderes 

necessitam ter.  

Os resultados apontaram que 12,5% não souberam informar; 37,5% afirmaram 

que não existem e quatro deles, que corresponde a uma porcentagem de 50%, disseram que 

sim, existem funções na escola que trabalham essas características, conforme a tabela 43, a 

seguir: 

 

Tabela 43 – Existem na escola funções específicas que trabalham as características do talento 

de liderança? 

 

Resultados Frequência % 

Sim, existem 04 50% 

Não existem 03 37,5 

Não souberam informar 01 12,5 

Fonte: Banco de dados do pesquisador 

 

Os que responderam sim, afirmaram que as características necessárias aos líderes 

são trabalhadas principalmente pelo Professor Diretor de Turma nas disciplinas de Formação 

para Cidadania e Projeto de Vida: 

 

Antes do processo de eleição, os DT’s trabalham liderança, apresentando 

características (GE 3).  

Nas disciplinas Projeto de Vida e Formação Cidadã, são trabalhadas essas 

características (GE 1); Projeto Diretor de Turma, Círculo de Leitura (GE 2). 
 

Na opinião dos gestores, as características do líder são trabalhadas, 

principalmente, nas disciplinas Projeto de Vida, Círculo de Leitura, Projeto Diretor de Turma 

(PDT) e Formação para a Cidadania. Antes do processo de eleição, os DT’s trabalham 

liderança, apresentando as características. 

Nós educadores começarmos a exercer a liderança em sala de aula para podermos 

influenciar na formação de outros líderes, considerando-se que esses estilos de liderança 

enumerados pelos jovens estão escassos em nossa sociedade dita democrática, mas tão 

desigual e carente de cidadãos éticos, abertos e solidários. 

Portanto, que sejam proporcionadas, na escola e na sala de aula, atividades 

enriquecedoras voltadas para o domínio das competências socioemocionais, para saber lidar 

com as emoções. Isso é primordial, se considerarmos que uma das principais características 

necessárias ao bom líder é resolver problemas e mediar conflitos, como também saber lidar 
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com suas emoções, ter autocontrole e calma, uma inteligência interpessoal. As atividades 

voltadas para o desenvolvimento do talento da liderança através de oficinas e projetos 

enriquecedores, com cunho metodológico ativo e prático, facilitam o aprimoramento dessas 

características socioafetivas e relacionais (GOLEMAN, 2015). 

Projetos desenvolvidos individual ou coletivamente com o objetivo de resolver 

problemas reais ou simplesmente de atender a uma curiosidade, aprofundando-se no 

conhecimento, facilitam o uso de metodologias, das relações humanas e do uso de diversos 

materiais mais avançados. Os estudantes ficam mais motivados e engajados nas tarefas 

propostas pelo projeto do seu interesse e, no final, a escola promove eventos para que o aluno 

talentoso possa apresentar seus produtos (FERNANDES, 2014; SABATELLA; 

CUPERTINO, 2007). 

 

5.7 Categoria 7: Sugestões para melhoria do processo de identificação dos líderes e  

práticas para promover o desenvolvimento de sua liderança de sala, escola e 

comunidade 

 

Sugestões para melhoria do processo de identificação dos líderes, na visão dos 

líderes de sala, Professores Diretores de Turma (PDT´s) e gestores, conforme o quadro a 

seguir: 

Quadro 11 – Sugestões para melhoria do processo de escolha dos líderes de sala, na visão dos 

diferentes segmentos escolares 

Segmento escolar 
Sugestões para melhoria do processo de escolha dos 

líderes de sala 

 

 

 

Líderes de sala 

“Esse ano, a gente teve a oficina e a reunião com nosso diretor 

da escola. Eu acho que poderia promover mais isso, com 

pessoas realmente preparadas para dar essas oficinas, um 

estudo e uma formação a mais” (Líder 1A). 

“A Escola Profissional trazer um professor universitário, 

pesquisador ou tutor para dar uma formação ou palestra. Seria 

uma pessoa que tem conhecimento sobre o assunto e atua como 

formador de líderes. Vir para cá e dar uma palestra, alguma 

coisa do tipo” (Líder 1C). 

“Um educador vir aqui falar sobre a liderança e dar uma 

pequena formação para os novos candidatos a grêmio estudantil 

que está por vir esse ano” (Líder 2A). 
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Professores Diretores de 

Turma 

Tempo: “A escolha e formação para liderança é um dos marcos 

mais importantes no exercício da formação para a cidadania, 

mas, infelizmente, muitas vezes, ela é tragada pela rotina da 

escola. Não é que eu ache uma negligência por parte da gestão 

ou por parte do coordenador do projeto ou dos Professores 

Diretores de Turma. Somos tragados pela dinâmica diária 

mesmo” (PDT 3B). 

“Na escola de tempo integral o tempo é muito corrido e a gente 

precisa de tempo para sentar, para conversar. A gente tem 

material. Beleza! Mas, necessitamos de tempo para sistematizar 

o material” (PDT 3B). 

Momentos avaliativos e reflexivos: “[...] perguntar: - Em que 

nós estamos acertando? Em que precisamos melhorar?  Em que 

estamos falhando? Como consertar? Fazer essa avaliação. Se 

nós queremos formar líderes e líderes que transponham as 

paredes dessa escola, líderes comunitários, líderes religiosos, 

líderes políticos, nós precisamos desse momento avaliativo. 

Afinal de contas, nós estamos formando esses jovens para eles 

serem os líderes do futuro. E então, o que nós estamos fazendo 

com eles?” (PDT 3B). 

Formação: “Eu sugiro melhoria e mais formação do Professor 

Diretor de Turma” (PDT 1C).  

“Eu acredito que nós precisaríamos de um maior embasamento, 

se não científico, mas metodológico, de como expor as 

qualidades, os critérios para se escolher um líder ou quem sabe 

se candidatar como líder. Nós, na vivência como Diretor de 

Turma, ansiamos por aprofundamento. Sugiro uma formação 

para como formar líderes” (PDT 3B). 

Material sistematizado: “Termos acesso a um material mais 

concreto, mais conciso, que nos dê mais subsídios para 

liderança, porque a gente está em todos os momentos com o 

líder e o líder com a gente” (PDT 3B). 

“Proponho que incluam, na sistematização desse material, três 

coisas que devemos ter em pauta: atribuições do líder de sala, 

do professor diretor de turma e atribuições da gestão”. 

 

Gestores escolares 

“Intensificar a participação dos líderes em eventos como 

organizadores. Trabalhar ainda mais o protagonismo dos 

alunos, ampliando a democracia escolar” (GE 1). 

“Desenvolver mais atividades em grupo e com objetivos a 

serem alcançados” (GE 2). 

“Sistematizar o projeto de monitorias de aprendizagem” 

(GE 3). 

“Promover uma formação de líderes com carga horária 

maior” (GE 4). 

“Explorar mais as atividades sobre liderança” (GE 5). 

“Analisar o perfil de cada um através de entrevista e 

dinâmicas” (GE 6). 

“Criar na escola espaços de discussão e integração dos 
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jovens” (GE 7). 

“Fomentar atividades específicas ao perfil da juventude. 

Promover mais cultura e lazer. Retornar ao projeto de 

esportes” (GE 8). 
Fonte: Banco de dados do pesquisador 

 

Os líderes de sala sugerem mais momentos formativos com palestras, oficinas e 

treinamentos específicos para o desenvolvimento da liderança. Para tanto, sugerem parcerias 

com as Universidades e pesquisadores da área de talento, liderança e práticas de 

enriquecimento. 

As sugestões dadas pelos PDT’s para a melhoria do processo de seleção dos 

líderes ressaltam o tempo para os momentos avaliativos do processo de seleção dos líderes e a 

temática liderança na escola, enfatizando que a relevância das lideranças na escola merece 

mais espaços para reflexão coletivamente e melhoria do processo. Logo, dentre as sugestões, 

a maior incidência por parte do grupo de PDT’s se voltou para a disponibilidade de tempo 

para dialogar sobre a temática liderança, sistematizar o conteúdo, alinhamento da equipe e 

retroalimentação do processo. Com o tempo para avaliar o processo, conforme os PDT’s 

consideraram a temática escolha dos líderes de turma como um momento formativo, houve a 

sugestão da necessidade de formação para os formadores dos líderes no caso os seus 

professores diretores de turma. 

Os PDT’s entendem que a maneira como vem se dando o processo de seleção dos 

líderes, atribuições e o que eles e seus DTs estão fazendo está bom, mas que, necessitam de 

mais tempo para refletir “com mais clareza e mais alinhamento, de ter esse retorno, feedback” 

(PDT 3B) e, principalmente, fazer uma avaliação. Assim conseguiriam aprimorar o processo e 

fazer coisas com firmeza.  

Os gestores, além de sugerir uma formação para os líderes com carga horária 

maior, almejam intensificar o protagonismo juvenil através das seguintes práticas 

enriquecedoras: organização em eventos; atividades em grupos com objetivos traçados; 

sistematização do projeto de monitoria; promoção de atividades sobre liderança; utilização da 

entrevista e de dinâmicas no processo seletivo; ampliação dos espaços de discussão e 

integração dos jovens; fomento a atividades esportivas, artísticas e culturais de interesse dos 

jovens. Enfim, incluir e incentivar o fomento do talento de liderança, ampliando, 

consequentemente, a democracia escolar. 
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6 CONCLUSÃO 

 

A representação do talento de liderança predominante na comunidade escolar é 

concebida como uma capacidade, processo e habilidade de influenciar o outro e existe em 

qualquer população, independente da etnia, credo, gênero, opção sexual, limitações físicas ou 

mentais. Não é um “dom” herdado, privilégio de poucos, numa perspectiva fixa e 

unidimensional. Resulta de uma liderança contingencial, multidimensional, inserida em um 

contexto escolar sociocultural dinâmico e complexo, que poderá favorecer ou impedir o seu 

desenvolvimento. 

No âmbito educacional, conforme o design dos exames, as práticas pedagógicas 

priorizam o desempenho intelectual, em detrimento dos variados talentos, apesar da 

estimativa de 25% de indivíduos talentosos na população mundial. Contudo, uma educação 

escolar voltada apenas para atingir uma nota média ou uma aprovação em exames seletivos 

para o ingresso no Ensino Superior pode significar um desestímulo ao talento e 

consequentemente o abandono do potencial juvenil. As consequências dessas práticas podem 

repercutir no rendimento escolar dos estudantes, no seu estado de ânimo, na autoestima e na 

permanência (ou não) na escola. Diante desse quadro, os líderes educacionais começam a 

despertar para a consciência de que uma educação de qualidade não significa uma educação 

padronizada para todos. Urge atender às especificidades de cada um.  

Uma vez identificadas na escola, as pessoas que manifestam seu (s) talento (s) em 

diferentes áreas do conhecimento, do saber e do fazer devem ser reconhecidas, apoiadas e 

estimuladas a desenvolver o seu potencial. Pessoas com talento podem dar contribuições 

inestimáveis para a sociedade. Torna-se urgente, portanto, que o docente e seus discentes 

saibam realizar uma avaliação educacional diagnóstica dos diversos talentos presentes na 

escola, que permita identificar as preferências, necessidades e facilidades de cada um, assim 

como suas limitações, por meio de observações de suas características com base em 

instrumentos validados e confiáveis. Assim sendo, a partir dessa identificação, os professores 

poderem pensar em uma prática de ensino adequada para essa população. 

A presente investigação objetivou, de modo geral, investigar a prática de 

identificação do talento de liderança realizada junto aos alunos que ocupam a posição oficial 

de líderes de sala de aula, nas turmas 1º aos 3º anos do Ensino Médio de uma Escola de 

Educação Profissional, localizada no interior do Ceará. Especificamente, objetivou: i) analisar 

qual o tipo de avaliação educacional diagnóstica usado para identificar alunos indicados como 

líderes de sala de aula; ii) identificar as características do talento de liderança apresentadas 
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por esses alunos; iii) reunir sugestões, junto aos professores, discentes líderes de sala e 

gestores para a melhoria das estratégias de identificação e ensino desses alunos. 

No que se refere à avaliação da prática de identificação do talento de liderança 

realizada pelo Professor Diretor de Turma junto aos alunos que ocupam a posição oficial de 

líderes de sala de aula, nas turmas de 1º aos 3º anos do Ensino Médio de uma Escola de 

Educação Profissional, os líderes de sala avaliaram que o atual processo de identificação é 

justo e que deve continuar como está, porque trabalha a autonomia, criticidade e cidadania. 

No entanto, eles sugerem que observem mais o desempenho do líder após eleito, se eles estão 

cumprindo seu papel ou não. Que também fique claro o que fazer com um líder que a turma 

não está gostando ou que não estão cumprindo as suas atribuições. 

Os Professores Diretores de turma avaliaram que o processo de escolha dos 

líderes é democrático, honesto e transparente, que está bom, mas pode ser melhorado. É 

democrático, porque dá oportunidade a todos, mesmo que eles considerem, que, às vezes, 

certas lideranças indicadas não têm o perfil. Para eles, o democrático é o modelo mais 

adequado, mas sabem que existem outras possibilidades, como a indicação pelos professores. 

O Projeto Liderança de Sala, na opinião dos professores, favorece aos jovens outros 

aprendizados, como autonomia, transformação e melhoria dos seus comportamentos na busca 

de ser exemplo para os demais. Os Professores Diretores de turma percebem, no entanto, que, 

apesar de ser democrático, o processo de seleção do líder pela autonomeação e indicação 

pelos colegas apresenta falhas, devido à subjetividade humana. A eleição informal facilita o 

acesso aos líderes considerados com liderança reversa, não exemplar e negativa. O estudo 

aponta que essas lideranças também necessitam ser direcionadas para práticas enriquecedoras 

dos diversos talentos. 

Os entrevistados, tanto professores como também os líderes, não fazem referência 

ao uso de instrumentos ou técnicas para que possam avaliar criteriosamente as características, 

posturas, habilidades necessárias para assumir a função oficial de liderança de turma. O 

processo acontece apenas pelas observações superficiais, impressões, subjetividade e 

conhecimentos acumulados pelos docentes e discentes a partir de observação e avaliação dos 

traços de personalidade, do rendimento acadêmico e da postura dos candidatos à liderança. 

Porém, o uso, pelos docentes e discentes, de instrumentos validados e confiáveis é 

imprescindível, nesse caso, para, a partir dos resultados alcançados, a comunidade escolar 

decidir de uma forma mais segura e consciente os rumos para uma formação específica em 

liderança. Técnicas simples, como a observação do comportamento e entrevistas individuais, 

por exemplo, podem ser aplicadas no processo de escolha para perguntar ao jovem seus 
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hobbies, interesses principais, como ocupa mais seu tempo, dentre outras abordagens, para 

facilitar a identificação se o estudante tem perfil para a liderança, para as relações humanas.   

Avalia-se, conforme enumerado pelos três segmentos da amostra, que existem 

critérios na escola no processo de escolha do líder construídos pela experiência, que não são 

impostos, explícitos ou sistematizados. Esses fatores acarretam pouca compreensão pelo 

grupo de líderes sobre o conhecimento dos critérios.  

Os líderes avaliam que existem critérios necessários para ser líder, como: ter 

capacidades e habilidades de liderança; ter boa comunicação; ter postura adequada dentro da 

sala de aula e nas relações humanas com os colegas e buscar as características de um líder: ser 

proativo, protagonista, responsável, respeitoso com os colegas e organizado. 

Na percepção dos professores, esses são os critérios que caracterizam um bom 

líder como pessoa ou traços de personalidade: maturidade, autonomia, bom senso, 

capacidade de mediação de conflitos e caráter, como também uma postura exemplar em 

termos de rendimento e comportamento. O professor tem conhecimento e mais clareza quanto 

aos critérios e observa inicialmente o perfil dos alunos quanto à postura exemplar, traços de 

personalidade e rendimento acadêmico, porém, sem o uso de um instrumental validado. A 

nomeação pelo professor constitui um recurso cientificamente validado nas pesquisas com o 

uso de lista de observação do talento utilizada durante todo o ano letivo. A tarefa do professor 

é coletar os dados de observação em sua turma, indicando os estudantes que se sobressaem 

nas características, comportamentos e sinais.  

Segundo os gestores, caso o (a) estudante escolha entrar no processo, deve 

respeitar os seguintes critérios: i) autoavaliação: desejo próprio de conduzir processos e 

percepção de se ver como líder, ou seja, motivação, gerenciamento e autoimagem; ii) respeitar 

as normas escolares: participar dos seminários, reuniões, ser eleito pelos colegas, não se 

reeleger; iii) ter características de liderança: proatividade, poder de convencimento, ser 

respeitado pela turma; ser mediador de conflitos; ser comunicativo e ter facilidade em lidar 

com grupos. Mesmo que, de início, ele se identifique com talento para liderança, deverá 

passar por um processo de eleição e indicação pelos colegas. 

Quanto ao tipo de avaliação educacional diagnóstica usado para identificar alunos 

indicados como líderes de sala de aula, evidenciou-se que existe na escola uma avaliação 

educacional diagnóstica inicial, com o objetivo de selecionar os estudantes com perfil para 

assumir a liderança de sua sala. Os professores fazem a mediação diretamente, na sala de aula, 

do processo de seleção para formação do grupo de líderes da escola. Apesar de não ter a 

intenção de atribuir uma nota, o processo de identificação do talento de liderança juvenil 
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utilizado pela Escola Profissionalizante, conforme dados levantados, segue o design de uma 

avaliação padronizada no âmbito escolar, ou seja, as etapas avaliativas são administradas e 

aplicadas do mesmo modo para todos os alunos de diferentes salas de aula, sob as mesmas 

condições e com as mesmas orientações. 

Apesar da mediação e apoio constante do (a) diretor (a) de turma durante todo o 

processo de atuação do (a) líder, caracterizando uma avaliação formativa, no início, porém, 

identifica-se uma avaliação classificatória, adequada na medida em que apresenta fins 

seletivos para assumir o papel de liderança da sua turma, ou seja, que tem liderança, enquanto 

os demais ficam à margem de viver essa experiência porque existem apenas duas vagas por 

turma. Cumpre mencionar que pode ser feita uma avaliação para excluir um (a) líder eleito (a) 

com o uso do impeachment, em alguns casos, quando demonstram comportamentos ou 

posturas inadequadas. 

 A autonomeação e a indicação pelo colega no dia da eleição se apresentam 

como uma das principais possibilidades avaliativas utilizada pela escola investigada para 

selecionar os estudantes que apresentam um perfil aproximado do talento para liderança. O 

processo parte da motivação e autoanálise.  Apesar de pouco usada no meio acadêmico, seu 

uso adéqua-se ao objetivo e ao contexto de escola pública de Ensino Médio, cuja clientela é 

do meio rural ou de nível socioeconômico desfavorecido. Contudo, necessitar-se-ia, para mais 

confiabilidade, correlacionado com outros tipos de avaliação educacional diagnóstica, como, 

por exemplo, a indicação pelo professor, o que não é feito.  

As principais características do talento de liderança apresentadas pelos líderes de 

sala, na autoavaliação dos líderes foram: proatividade; entusiasmo; altruísmo; respeito; 

comunicabilidade: saber conversar, dialogar e lidar com as pessoas; ou seja, demonstrar uma 

inteligência interpessoal; responsabilidade: diante da turma, dos colegas e também com os 

deveres escolares; comprometimento com as necessidades da turma e com os estudos; foco e 

metas. Contudo, apesar da maioria ser considerada exemplar, há também uma liderança 

reversa ou negativa dentro da equipe dos selecionados para liderança da sala, que nem sempre 

é o mais estudioso, mas tem proatividade, motivação, criatividade e outras características 

também presente nos considerados “bons” líderes. 

Os bons líderes atuais, na avaliação dos seus professores, têm liderança na sua 

turma, por apresentar principalmente as seguintes características: i) de liderança: motivação; 

criatividade; inteligência; proatividade; motivação para mediar conflitos; comunicação; 

expressividade; participação; colaboração; doação;  empatia; capacidade de resolver e mediar 

problemas; ii) de personalidade e postura: educar pelo exemplo; responsabilidade, dedicação; 
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afetividade; respeito; iii) técnicas: disponibilidade; comprometimento com a função; 

cumprimento das atribuições. Na avaliação dos professores, alguns líderes de sala que não 

têm liderança devido apresentarem as seguintes características: só fazem o que lhes atribuem; 

estão sempre recorrendo ao Professor Diretor de Turma; são neutros e imparciais; não são 

dedicados; não educam pelo exemplo; não conseguem gerenciar os conflitos e não têm ainda 

bem desenvolvidas as competências para a liderança. 

Diante da autoidentificação de suas características, evidenciou-se que, para o 

grupo de líderes juvenis, o processo de construção da liderança acontece na interação com as 

pessoas, de modo que, diante dessa afirmação, de se ver como um líder, cada um foi, 

espontaneamente, socializando seu estilo próprio de liderança, com destaque para os seguintes 

estilos: democrático, altruísta ou servidor e proativo. 

Quanto aos talentos manifestados pelos líderes, na visão deles, autonomearam que 

têm cinco tipos, por ordem de frequência: o mais frequente é o talento para liderança; 

segundo, o talento artístico, manifestado no Teatro, Dança e Música; em terceiro, linguístico, 

com habilidades na produção textual, como poesia e letra de música e, em quarto, o corporal, 

nos esportes. Enquanto os gestores consideraram que o talento mais manifestado pelos jovens 

estudantes durante o Ensino Médio são: primeiramente, o corporal-esportivo, seguidos pelos 

talentos de liderança e criativo-produtivo; em terceiro, o artístico (Música, Teatro e Dança) e, 

por último, o acadêmico. 

Os gestores além de sugerir uma formação para os líderes com carga horária 

maior, almejam intensificar o protagonismo juvenil através das seguintes práticas 

enriquecedoras: organização em eventos; atividades em grupos com objetivos traçados; 

sistematização do projeto de monitoria; promoção de atividades sobre liderança; uso de 

entrevista e dinâmicas no processo seletivo; ampliação dos espaços de discussão e integração 

dos jovens; fomento à atividades esportivas, artísticas e culturais de interesse dos jovens. 

Enfim, incluir e incentivar a diversidade dos talentos, ampliando, consequentemente, a 

democracia escolar. 

Nesse sentido, o talento de liderança apresentado pelos jovens, conforme o 

conteúdo analisado, é do tipo social, porque é formado socialmente. Acontece na dinâmica 

das relações humanas e na interação com os outros. Líderes sociais demonstram sensibilidade 

interpessoal, atitude cooperativa, capacidade de resolver problemas, mediar conflitos e 

exercer influência sobre o grupo, características evidenciadas nos líderes de sala 

(GOLEMAN, 2015; RENZULLI. REIS, 1997; SEESP/MEC, 2006) 
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Conforme dados levantados e analisados, existem etapas bem definidas que 

acontecem em momentos padronizados, que necessitam estar presentes, como por exemplo, a 

aula preparatória de Formação para Cidadania com o Diretor da Turma e o seminário geral 

com os candidatos sob o comando do diretor geral. De uma etapa para outra, ocorrem 

desistências, principalmente após o seminário que trata das características, postura e 

responsabilidades exigidas para o perfil de uma boa liderança da turma. 

Quando a escola busca formar líderes participativos está contribuindo para a 

formação de jovens autônomos e participativos, conforme previsto na LDB 9394/96 

(BRASIL, 1996) e PCN’s Ensino Médio (BRASIL, 2000). Trata-se de uma prática 

enriquecedora para o desenvolvimento das lideranças juvenis, à medida que desafia à 

resolução de problemas e favorece o exercício da cidadania, a responsabilidade pelo outro e o 

coletivo.  

Usualmente, esses talentos são desperdiçados ou menosprezados na escola, cujo 

foco principal é o talento acadêmico, comprovado, nesse estudo, pelas monitorias 

exclusivamente nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Física e Química. 

Contudo, os jovens líderes identificaram seus talentos também nas áreas artísticas e sociais. 

Esses “desperdícios” do potencial humano decorrem, em parte, de uma obsessão por certos 

tipos de capacidade acadêmica e de uma preocupação com avaliações padronizadas. Trata-se 

de um desperdício de talentos, não deliberado, porém, sistêmico, baseado em crenças 

profundas arraigadas, mas que na atualidade não fazem mais sentido. Os jovens estão entre os 

mais prejudicados nessa cultura de avaliação classificatória (ALENCAR FLEITH, 2001; 

GOLEMAN, 2015; ROBINSON, 2012; RENZULLI; REIS, 1997; VIANA, 2005; 

VIRGOLIM, 2014;). 

Esses dados indicam que existe o potencial e o talento na juventude. A escola tem, 

em suas mãos e sob sua responsabilidade, um celeiro de talentos esperando apenas uma escola 

aberta, com uma educação libertadora, capaz de oferecer as oportunidades que atendam às 

suas necessidades e estímulos para que possam manifestá-los, desenvolvê-los e transformá-los 

para servirem cada vez melhor à sua comunidade, intra e extraescolar. 

Como recomendação, a pesquisa avaliativa diagnóstica aponta para algumas 

tomadas de decisão: a necessidade de momentos formativos voltados para a melhoria do 

processo de identificação, com palestras preparatórias desde o processo de escolha dos 

líderes, como também momentos formativos para o exercício da função oficial de liderança da 

sala. Durante os momentos formativos que serão proporcionados, os Professores Diretores de 

turma demonstram expectativas de que sejam elaborados materiais que apresentem melhores 
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subsídios para o processo de seleção dos líderes, com fundamentação teórica sobre liderança, 

um material sistematizado para o PDT em que haja discernimento das atribuições de cada um 

dos envolvidos nessa dinâmica de avaliação educacional diagnóstica do talento de liderança. 

Todos os atuais líderes de sala apresentam expectativas de que ocorram momentos 

formativos e palestras como práticas que possam auxiliar no aperfeiçoamento e 

desenvolvimento da sua liderança. Apesar deles considerarem um bom processo de escolha, 

os líderes pensam que seria importante mais momentos formativos, como palestras, cursos, 

oficinas e práticas para o aperfeiçoamento do seu talento para liderança.  
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APÊNDICE A 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - FACULDADE DE EDUCAÇÃO                                      

PROGRAMA DE PÓS–GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO BRASILEIRA                                                          

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Prezada Coordenadora Regional,  

Solicitamos, à V. Sª., autorização para desenvolver, nessa escola profissional, a 

pesquisa científica intitulada “Avaliação Educacional do Talento de Liderança: estudo de caso 

em uma escola de educação profissional integrada ao Ensino Médio do Ceará”, desenvolvido 

por Paulo Sérgio Bessa Salgado, mestrando em Educação Brasileira, sob a orientação da 

Profª. Drª. Tania Vicente Viana.  

Informamos que os objetivos do estudo são estritamente acadêmicos, cujo objetivo 

geral é avaliar a prática de identificação do talento de liderança realizada junto aos alunos que 

ocupam a posição oficial de líderes de sala de aula, nas turmas de 1º ao 3º anos do Ensino 

Médio. 

Para o desenvolvimento do estudo, serão aplicados questionários com os gestores e 

coordenadores de curso. Ressaltamos, ainda, que será realizado um grupo focal com os 

professores diretores de turma e outro com os alunos líderes de sala, sendo solicitada 

previamente a autorização de seus pais e responsáveis. As entrevistas são gravadas e 

transcritas. Os materiais coletados serão analisados pelo pesquisador Paulo Sérgio Bessa 

Salgado, mestrando em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e sua 

Orientadora Profª. Drª. Tania Vicente Viana. Os resultados dessa investigação poderão ser 

apresentados em eventos e publicações científicas. No entanto, será resguardada a identidade 

dos participantes.   

Ressaltamos que a colaboração dos participantes não incidirá em nenhuma despesa 

para V. Sª. Esclarecemos, ainda, que poderá ser solicitado ao pesquisador, a qualquer 

momento, informações sobre a pesquisa, o que poderá ser feito através dos meios de contato 

especificados nesse termo. No decorrer da pesquisa, caso deseje, poderá retirar seu 

consentimento.  Agradecemos previamente sua valiosa colaboração   

                                                     

                           Fortaleza - CE, ______/ ________________ de 2018. 

 

_____________________________________________ 

          Coordenadora da Regional CREDE – SEDUC/CE 

 

Pesquisador: Paulo Sérgio Bessa Salgado 

E-mail: paulobessa_ce@hotmil.com 

Orientadora: Tania Vicente Viana 

E-mail: taniaviana@secrel.com.br 

mailto:paulobessa_ce@hotmil.com
mailto:taniaviana@secrel.com.br
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APÊNDICE B 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - FACULDADE DE EDUCAÇÃO                                      

PROGRAMA DE PÓS–GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO BRASILEIRA                                                          

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Prezado gestor (a) escolar, 

 Solicitamos, à V. Sª., autorização para desenvolver, nessa unidade escolar, uma 

pesquisa científica que possui como tema “Avaliação Educacional do Talento de Liderança: 

estudo de caso em uma escola de educação profissional integrada ao Ensino Médio do Ceará”, 

desenvolvida por Paulo Sérgio Bessa Salgado, mestrando em Educação Brasileira, sob a 

orientação da Profª. Drª. Tania Vicente Viana. 

Informamos que os objetivos do estudo são estritamente acadêmicos, cujo objetivo 

geral é avaliar a prática de identificação do talento de liderança realizada junto aos alunos que 

ocupam a posição oficial de líderes de sala de aula, nas turmas de 1º ao 3º anos do Ensino 

Médio de uma escola profissionalizante do Ceará. 

Para o desenvolvimento do estudo, serão aplicados questionários com os gestores e 

coordenadores de curso; um grupo focal com os professores diretores de turma e outro com os 

alunos líderes de sala, sendo solicitada previamente a autorização de seus pais e responsáveis. 

As entrevistas são gravadas e transcritas. Os materiais coletados serão analisados pelo 

pesquisador Paulo Sérgio Bessa Salgado, mestrando em Educação Brasileira pela 

Universidade Federal do Ceará (UFC) e sua Orientadora Profª. Drª. Tania Vicente Viana. Os 

resultados dessa investigação poderão ser apresentados em eventos e publicações científicas. 

No entanto, será resguardada a identidade dos participantes. 

Ressaltamos que a colaboração dos participantes não incidirá em nenhuma despesa 

para V. Sª. Esclarecemos ainda, que poderá ser solicitado ao pesquisador, a qualquer 

momento, informações sobre a pesquisa, o que poderá ser feito através dos meios de contato 

especificados nesse termo. No decorrer da pesquisa, caso deseje, poderá retirar seu 

consentimento. 

Agradecemos previamente sua valiosa colaboração 

Fortaleza-CE, ______/ ________________ de 2018. 

_____________________________________________ 

          Assinatura do (a) Gestor (a) Escolar 

 

Pesquisador: Paulo Sérgio Bessa Salgado 

E-mail: paulobessa_ce@hotmil.com 

Orientadora: Tania Vicente Viana 

E-mail: taniaviana@secrel.com.br 
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APÊNDICE C 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - FACULDADE DE EDUCAÇÃO                                      

PROGRAMA DE PÓS–GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO BRASILEIRA                                                          

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Prezado professor coordenador de curso, 

 Solicitamos, à V. Sª., colaborar com a pesquisa científica que possui como tema 

“Avaliação Educacional do Talento de Liderança: estudo de caso em uma escola de educação 

profissional integrada ao Ensino Médio do Ceará”, desenvolvida por Paulo Sérgio Bessa 

Salgado, mestrando em Educação Brasileira, sob a orientação da Profª. Drª. Tania Vicente 

Viana. 

Informamos que os objetivos do estudo são estritamente acadêmicos, cujo objetivo 

geral é avaliar a prática de identificação do talento de liderança realizada junto aos alunos que 

ocupam a posição oficial de líderes de sala de aula, nas turmas de 1º ao 3º anos do Ensino 

Médio de uma escola profissionalizante do Ceará.  

Para o desenvolvimento do estudo, serão aplicados questionários com os gestores e 

coordenadores de curso; um grupo focal com os professores diretores de turma e outro com os 

alunos líderes de sala, sendo solicitada previamente a autorização de seus pais e responsáveis. 

As entrevistas são gravadas e transcritas. Esclarecemos, à V. Sª., que o uso das informações 

oferecidas está submetido às normas éticas destinadas à pesquisa envolvendo seres humanos, 

da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) do Conselho Nacional de Saúde, 

conforme a Resolução 466/2012. Sua colaboração se fará de forma anônima, por meio da 

resolução de um questionário. O acesso e a análise dos dados coletados se farão apenas pelo 

pesquisador e sua orientadora acima citados. 

Ressaltamos que vossa colaboração não incidirá em nenhuma despesa. Esclarecemos, 

ainda, que poderá ser solicitado ao pesquisador, a qualquer momento, informações sobre a 

pesquisa, o que poderá ser feito através dos meios de contato especificados nesse termo. No 

decorrer da pesquisa, caso deseje, poderá retirar seu consentimento. 

Agradecemos previamente sua valiosa colaboração. 

       Fortaleza-CE, ______/ ________________/ ______________                             

_____________________________________________ 

        Assinatura do Professor Coordenador de Curso 

Pesquisador: Paulo Sérgio Bessa Salgado 

E-mail: paulobessa_ce@hotmil.com 

Orientadora: Tania Vicente Viana 

E-mail: taniaviana@secrel.com.br 
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APÊNDICE D 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - FACULDADE DE EDUCAÇÃO                                      

PROGRAMA DE PÓS–GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO BRASILEIRA                                                          

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Prezado Professor Diretor de Turma, 

 Solicitamos, à V. Sª., colaborar com a pesquisa científica que possui como tema 

“Avaliação educacional do talento de liderança: estudo de caso em uma escola de educação 

profissional integrada ao Ensino Médio do Ceará”, desenvolvida por Paulo Sérgio Bessa 

Salgado, mestrando em Educação Brasileira, sob a orientação da Profª. Drª. Tania Vicente 

Viana. 

Informamos que os objetivos do estudo são estritamente acadêmicos, cujo objetivo 

geral é avaliar a prática de identificação do talento de liderança realizada junto aos alunos que 

ocupam a posição oficial de líderes de sala de aula, nas turmas de 1º ao 3º anos do Ensino 

Médio de uma escola profissionalizante do Ceará.  

Para o desenvolvimento do estudo, serão aplicados questionários com os gestores e 

coordenadores de curso; um grupo focal com os professores diretores de turma e outro com os 

alunos líderes de sala, sendo solicitada previamente a autorização de seus pais e responsáveis. 

As entrevistas são gravadas e transcritas. Esclarecemos, à V. Sª., que o uso das informações 

oferecidas está submetido às normas éticas destinadas à pesquisa envolvendo seres humanos, 

da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) do Conselho Nacional de Saúde, 

conforme a Resolução 466/2012. Sua colaboração se fará de forma anônima, por meio da 

resolução de um questionário. O acesso e a análise dos dados coletados se farão apenas pelo 

pesquisador e sua orientadora acima citados. 

Ressaltamos que vossa colaboração não incidirá em nenhuma despesa. Esclarecemos, 

ainda, que poderá ser solicitado ao pesquisador, a qualquer momento, informações sobre o 

aluno (a) e/ou sobre a pesquisa, o que poderá ser feito através dos meios de contato 

especificados nesse termo. No decorrer da pesquisa, caso deseje, poderá retirar seu 

consentimento. 

Agradecemos previamente sua valiosa colaboração.                                   

             Fortaleza-CE, ______/ ________________/ ______________                                           

_____________________________________________ 

          Assinatura do Professor Diretor de Turma 

Pesquisador: Paulo Sérgio Bessa Salgado 

E-mail: paulobessa_ce@hotmil.com 

Orientadora: Tania Vicente Viana 

E-mail: taniaviana@secrel.com.br 
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APÊNDICE E 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - FACULDADE DE EDUCAÇÃO                                      

PROGRAMA DE PÓS–GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO BRASILEIRA                                                          

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Prezado (a) Senhor (a), solicitamos, à V. Sª. autorização para o(a) aluno(a) 

_____________________________________________ da Turma 

_______________participar da pesquisa intitulada: “Avaliação educacional do talento de 

liderança: estudo de caso em uma Escola Estadual de Ensino Médio integrado à Educação 

Profissional do interior do Ceará”, desenvolvida por Paulo Sérgio Bessa Salgado sob a 

orientação da Profª. Drª. Tania Vicente Viana. Informamos que os objetivos do estudo são 

estritamente acadêmicos, cujo objetivo geral é avaliar a prática de identificação do talento de 

liderança realizada junto aos alunos que ocupam a posição oficial de líderes de sala de aula, 

nas turmas de 1º ao 3º anos do Ensino Médio de uma escola profissionalizante do Ceará. 

Para o desenvolvimento do estudo, serão aplicados questionários com os gestores e 

coordenadores de curso. Ressaltamos, ainda, que será realizado um grupo focal com os 

professores diretores de turma e outro com os alunos líderes de sala, sendo solicitada 

previamente a autorização de seus pais e responsáveis. As entrevistas são gravadas e 

transcritas. Esses materiais coletados serão analisados pelo pesquisador Paulo Sérgio Bessa 

Salgado, mestrando em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará (UFC) e sua 

Orientadora Profª. Drª. Tânia Vicente Viana. Os resultados dessa investigação poderão ser 

apresentados em eventos e publicações científicas. No entanto, será resguardada a identidade 

do (a) aluno (a). 

Ressaltamos que a participação do aluno (a) não incidirá em nenhuma despesa para V. 

Sª. Esclarecemos, ainda, que poderá ser solicitado ao pesquisador, a qualquer momento, 

informações sobre o aluno (a) e/ou sobre a pesquisa, o que poderá ser feito através dos meios 

de contato especificados nesse termo. No decorrer da pesquisa, caso deseje, poderá retirar seu 

consentimento. Agradecemos previamente sua valiosa colaboração. 

             Fortaleza-CE, ______/ ________________ de 2018. 

Assinatura do pai, mãe ou responsável  ___________________________________________ RG: 

 

Pesquisador: Paulo Sérgio Bessa Salgado 

E-mail: paulobessa_ce@hotmil.com 

Orientadora: Tania Vicente Viana 

E-mail: taniaviana@secrel.com.b 
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APENDICE F 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - FACULDADE DE EDUCAÇÃO                                      

PROGRAMA DE PÓS–GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO BRASILEIRA                                                          

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

 

 

ROTEIRO GRUPO FOCAL COM OS LÍDERES DE SALA 

 

Data: ____/ _____/ _____ 

Escola: _____________________________________  

Líder de sala: (    ) 1A  (    )  1B   (    )   1C  (     ) 1D   (    ) 2A   (    )  2B   (     )  2C  

                             (    ) 3A    (     ) 3B    (     )  3C      

A -  PERFIL DO LÍDER DE SALA 

1) Sexo:  (     ) Masculino      (     ) Feminino 

2) Idade: ___________ 

3) Você já foi líder de sala no Ensino Fundamental: 

(    ) Sim.  Quantas vezes?  _______      (     ) Não. 

4) Mora com seus pais?  

(     ) Sim.             (     ) Não     Responsável:  ___________________ 

5) Quantas pessoas moram na sua casa incluindo você?   _________ 

6) Qual a profissão e escolaridade dos seus pais? 

6.1. Profissão/ocupação da mãe: ______________ Escolaridade _________ 

6.1. Profissão/ocupação do pai: _______________ Escolaridade _________ 

      7) Qual a renda mensal de sua família? 

 (    ) Abaixo de uma salário mínimo. 

 (    )  Um salário mínimo. 

(    )  Acima de um salário mínimo 

 

B – PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO DO LÍDER DE SALA 

 

8) O que você entende por talento? 

9) Você se considera uma pessoa talentosa? Por quê? 

10)  O que é liderança para você? 
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11)  Você acredita na existência do talento para liderança? Em caso afirmativo, como 

seria? Se não, por quê? 

12) Você se considera uma pessoa com talento para liderança? Em caso afirmativo, qual o 

seu tipo ou estilo de liderança? 

13)  Como aconteceu o processo de escolha que levou você a ser selecionado para ser o (a) 

líder da sua sala? Quais as etapas? 

14)  Existem critérios para se tornar um líder de sala? Quais? 

15)  Quais habilidades você necessita ter para que possa exercer bem a sua função de 

liderança da turma? 

16)  O que compete a você como líder da sua turma? Quais as suas atribuições principais? 

17) No seu ponto de vista, quais as suas principais características de liderança? O que 

levou você a ser escolhido o líder da sala? 

18)  Na sua opinião, existem, na sua escola, práticas de ensino, disciplinas, projetos e 

atividades enriquecedoras que contribuem para o desenvolvimento da sua capacidade 

de liderança? Em caso afirmativo, quais? 

 

C – AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO 

 

19) Como você avalia o atual processo de identificação do líder de sala? Em quais 

aspectos você sugere melhoria? 

20) Como você avalia as atuais atribuições e atividades pedagógicas ofertadas para você 

como líder? Na sua opinião, elas contribuem para o desenvolvimento da sua liderança? 

Em quais aspectos? 

21) Quais práticas pedagógicas e projetos você sugere para promover o desenvolvimento 

da sua liderança em sala de aula, na escola e na comunidade? 
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APÊNDICE G 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - FACULDADE DE EDUCAÇÃO                                      

PROGRAMA DE PÓS–GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO BRASILEIRA                                                          

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

 

 

ROTEIRO GRUPO FOCAL COM OS PROFESSORES DIRETORES DE TURMA 

 

Data: ____/ _____/ _____ 

Escola: _____________________________________  

Diretores de Turma: (    ) 1A  (    )  1B   (    )   1C  (     ) 1D   (    ) 2A   (    )  2B   (     )  2C  

                             (    ) 3A    (     ) 3B    (     )  3C      

A – PERFIL DO PROFESSOR DIRETOR DE TURMA 

 

1) Sexo:  (    ) Masculino     (     ) Feminino 

2) Idade: ___________ 

3) Formação Ensino Superior: 

(    )  Sim.   Qual?  ______________ (     )  Não 

4) Nível máximo de formação: 

(    ) Especialização (360 horas)      (     ) Doutorado 

(    ) Mestrado                                (     ) Pós-doutorado 

5) Tempo de magistério na Educação Básica, em anos: 

___________________________________________ 

6) Tempo de magistério no Ensino Médio integrado à educação profissional, em anos: 

____________________________________________ 

7) Disciplinas que leciona na turma: 

____________________________________________ 

 

B – PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO DOS LÍDERES DE SALA 

 

8) O que você entende por talento? 

9) Você se considera uma pessoa talentosa? Por quê? 

10)  O que é liderança para você? 
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11)  Você acredita na existência do talento para liderança? Em caso afirmativo, como 

seria? Se não, por quê? 

12) Você se considera uma pessoa com talento para liderança? Em caso afirmativo, qual o 

seu tipo de liderança na sala? 

13)  Como aconteceu o processo de escolha dos líderes de sala? Quais as principais 

etapas? 

14)  Existem critérios para se tornar um líder de sala? Em caso afirmativo, quais? 

15)  Quais habilidades são necessárias ao líder de sala para que possa exercer bem o seu 

papel? 

16) O que compete ao líder de sala? Quais as suas atribuições principais? 

17) No seu ponto de vista, quais as principais características do atual líder da sua sala? 

18)  Na sua opinião, existem, na sua escola, práticas de ensino que contribuam para o 

desenvolvimento do talento na liderança? Em caso afirmativo, quais? 

 

C – AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO 

 

19) Como você avalia o atual processo de identificação do líder de sala? Em quais 

aspectos você sugere melhoria? 

20) Como você avalia as atuais atribuições e atividades pedagógicas ofertadas aos líderes 

de sala? Na sua opinião, elas contribuem para o desenvolvimento da sua liderança? 

Em quais aspectos? 

21) Quais práticas pedagógicas e projetos você sugere para promover o desenvolvimento 

de líderes na sua escola? 
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APÊNDICE H 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - FACULDADE DE EDUCAÇÃO                                      

PROGRAMA DE PÓS–GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO BRASILEIRA                                                          

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

 

 

 

QUESTIONÁRIO GESTORES ESCOLARES 

 

Caro gestor (a), este questionário objetiva consultar os educadores integrantes do núcleo 

gestor que atuam em uma escola de Ensino Médio integrado à educação profissional sobre o 

processo de identificação do líder de sala. Não é necessário identificar-se. Agradecemos a 

colaboração. 

 

1) Sexo:   (    ) Masculino          (     ) Feminino 

2) Idade:   ____________________ 

3) Formação Nível Superior: (    ) Sim      Qual?  ____________     (     ) Não 

a) Em caso afirmativo, seu nível máximo de formação: 

(    ) Especialização (360 horas)       (    ) Doutorado 

(    ) Mestrado                                   (    ) Pós-doutorado 

4) Tempo de magistério na Educação Básica, em anos:  _______. 

5) Tempo que atua na gestão ou coordenação de curso dessa escola de Ensino Médio 

integrado à educação profissional, em anos:  ________. 

6) Tempo total que atua na gestão somando o tempo dessa e de outras escolas, em 

anos: _______. 

7) Na sua opinião, o talento é: 

(    ) Unidimensional, um dom inato. A pessoa nasce com ele ou não. 

(     ) Multidimensional, adquirido, conforme os diferentes estímulos ambientais. 

(  ) Multidimensional, em parte inato e em parte adquirido, passível de 

desenvolvimento a partir de estímulos ambientais e da prática. 

8) Você se considera uma pessoa talentosa? (    )  Sim     (     ) Não 

a) Por quê?  
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________. 

 

9) O que é liderança para você? 

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________. 

10) Você se considera uma pessoa com talento para liderança? 

(    ) Sim             (     )  Não 

a) Em caso afirmativo, qual o seu estilo de liderança? 

(    ) Autocrática: ênfase no líder. 

(    ) Liberal: ênfase no liderado. 

(    ) Democrática: ênfase no líder e liderado. 

(    ) Coaching: ênfase na performance do liderado. 

(    ) Liderança situacional: ênfase na maturidade contextual. 

 

Na sua percepção, qual a frequência com que estes talentos são apresentados pelos 

adolescentes do Ensino Médio? 

 

11)  Talento corporal, como, por exemplo, nos esportes. 

1. (     ) Nunca     2.  (     ) Às vezes      3. (     ) Sempre 

12)  Talento criativo-produtivo nas diferentes áreas do saber e do fazer. 

1. (     ) Nunca     2. (     ) Às vezes       3. (     ) Sempre 

13)  Talento de liderança em sala de aula. 

1. (     ) Nunca     2. (     ) Às vezes       3. (     ) Sempre 

14) Talento artístico (música, teatro, dança, etc.) 

1. (     ) Nunca     2. (     ) Às vezes       3.  (     ) Sempre 

15) Talento acadêmico, principalmente verbal e matemático 

1. (     ) Nunca     2. (     ) Ás vezes       3. (      ) Sempre 

 

16)  Qual o tipo de avaliação diagnóstica realizada pela escola para identificar os 

estudantes com talento para liderar a sala? 

(     ) Indicação pelos colegas        (      ) Nomeação pelo professor 

(     ) Autonomeação                    (      ) Nomeação pelo Núcleo Gestor 

(     ) Outro        Qual?   _________ 
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17) Existem critérios para se tornar um líder de sala? 

(     ) Sim         (     ) Não         (      ) Não sei informar 

a) Em caso afirmativo, especifique quais. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

____________________________________________________. 

 

18) Existem funções especificas, estabelecidas pela escola, sobre que características 

deve ter o líder de sala? 

(    ) Sim            (     ) Não             (     ) Não sei informar 

a) Em caso afirmativo, especifique quais: 

_______________________________________________________________

______________________________________________________. 

19) Na sua opinião, existem na escola práticas de ensino e projetos que contribuem 

para o desenvolvimento do talento para liderança? 

(    ) Sim        (     )  Não        (      ) Não sei informar 

 

a) Em caso afirmativo, especifique quais: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________. 

 

20) Na sua opinião, as atuais práticas de ensino ou funções atribuídas aos líderes de 

sala contribuem para o desenvolvimento da sua liderança? 

(     )  Sim           (      ) Não 

 

a) Em caso afirmativo, especifique as contribuições: 

__________________________________________________________________

___________________________________________________________. 

 

21)  Que sugestões você daria para um melhor processo de identificação e 

aproveitamento do potencial da liderança juvenil na escola? 

__________________________________________________________________

___________________________________________________________. 
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ANEXO 1 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - FACULDADE DE EDUCAÇÃO                                      

PROGRAMA DE PÓS–GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO BRASILEIRA                                                          

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

 

 

INSTRUMENTO DE OBSERVAÇÃO DE SINAIS DE TALENTO 

 

Caro (a) professor, o instrumento a seguir intitulado “Guia para observação em sala de 

aula”, é utilizado pelos professores do Centro para Desenvolvimento do Potencial e Talento – 

CEDET, Lavras/MG , organizado por Zenita C. Guenther, com o objetivo de identificar 

alunos com sinais de talentos. 

Dessa forma, solicitamos sua colaboração respondendo ao instrumento abaixo, pois 

em sua sala pode ter algum aluno com altas habilidades/talento e não ter sido identificado até 

o presente momento. 

 

Escola: _________________________________________________________________ 

Série: ____________________ 

 

1- Indique em cada item, o nome de dois alunos de sua turma, menino ou menina (um 

para cada coluna e assim serão dois em cada linha), que, em sua opinião, apresentam 

as seguintes características: 

 

CARACTERÍSTICAS OU SINAIS DE TALENTO/  

ALTAS HABILIDADES 

NOME 

ALUNO 

1 

NOME 

ALUNO 2 

1. O melhor da turma nas áreas de linguagens e códigos.   

 

2. O melhor na área de matemática e ciências.   

 

3. Produção superior na área de arte e educação artística.   

 

4. Gosto e participação em atividades extracurriculares e 

extraclasse. 

  

5. Mais verbal, falante e conversador.   

 

6. Mais curioso, interessados, perguntadores.   
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7. Mais participante e presente em tudo, dentro e fora da 

sala de aula. 

  

8. Mais crítico com os outros e consigo próprio.   

 

9. De melhor memória, aprendem e fixam com facilidade.   

 

10. Mais persistente, compromissado, chegam ao fim do que 

fazem. 

  

11. Mais independente, inicia o trabalho e faz sozinho.   

 

12. Entediado, desinteressado, sem serem atrasados.   

 

13. Mais original e criativo.   

 

14. Mais sensível aos outros e bondoso para com os colegas.   

15. Preocupado com o bem-estar dos outros.     

 

16. Mais seguro e confiante em si.   

 

17. Mais ativo, perspicaz, observador.   

 

18. Mais capazes de pensar e tirar conclusões.   

 

19. Simpático, amigo, boas relações com colegas e 

professores. 

  

20. Mais levados, engraçados, “arteiros”.   

 

21. Considero o mais inteligente.   

 

22. Com melhor desempenho em esportes e exercícios 

físicos. 

  

23. Sobressai em habilidades manuais e motoras.   

 

24. Que produz respostas inesperadas e pertinentes.   

 

25. Capaz de motivar e passar energia própria para o grupo.   

 

Fonte: GUENTHER, Z. C. (2006). 
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ANEXO 2 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - FACULDADE DE EDUCAÇÃO                                      

PROGRAMA DE PÓS–GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO BRASILEIRA                                                          

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

 

LISTA DE INDICADORES DE TALENTO ALTAS HABILIDADES/TALENTO 

 

 

Professor (a): ___________________________________________________________ 

Nome do (a) aluno (a) ________________________________________ idade: _____ 

Turma: ______________  Turno: __________ Total de alunos em sala: ______ 

 

Assinale abaixo os itens que correspondem aos comportamentos do(a) aluno(a): 

 

1 Conhece e usa mais palavras do que os outros alunos. 

 

2 Lembra detalhes de figuras, fatos e estórias com grande facilidade. 

 

3 Constrói estórias ricas em imaginação. 

 

4 Interessa-se por tarefas que envolvem números. 

 

5 Tem facilidade para lembrar e relatar fato sobre coisas que viu ou ouviu. 

 

7 Tem curiosidade. 

 

8 Aprendeu a ler com muita facilidade. 

 

9. Desenha com detalhes e criatividade. 

10.  Gosta muito de ler. 

 

11. É líder em sala de aula. 

 

12. É líder nas atividades extra-classe. 

 

13. Adapta-se com facilidade a uma nova situação. 

 

14. Prefere fazer amizades com alunos mais velhos. 

 

15. Interessa-se por assuntos de conteúdo mais elevado para sua idade. 

 

16. Responde corretamente, e antes dos demais, as perguntas do(a) professor(a). 

 

17. Termina rapidamente os exercícios. 

 

18. É disciplinado e perturba os colegas 
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19. Tem muita imaginação e criatividade. 

 

20. Tem sempre iniciativa. 

 

21. Aprende com facilidade o que foi ensinado. 

 

22. Tira conclusões rápidas. 

 

23. Tem boa memória. 

 

24. Tem facilidade de compreensão. 

 

25. Tem facilidade na interpretação de textos. 

 

26. Percebe com facilidade relações de causa e efeito entre os fatos. 

 

27. Apresenta soluções diferentes ou incomuns para resolução dos mais diversos 

problemas. 

28. Irrita-se quando precisa esperar que todos executem a tarefa, quando ele (a) já 

terminou. 

29. Demonstra capacidade de atenção. 

 

30. Demonstra capacidade de concentração. 

 

31. Evita ficar na sala de aula. 

 

32. Tem mais interesse por novas atividades do que por tarefas rotineiras. 

 

33. Revela habilidade no domínio do corpo. 

 

34. Apresenta maturidade nas opiniões sobre os acontecimentos do dia-a-dia. 

 

35. Demonstra habilidade para lidar com seus próprios problemas. 

 

36. Coopera nas atividades propostas em sala de aula. 

 

37. Coopera nas atividades recreativas. 

 

38. Demonstra persistência em atingir os objetivos a que se propõe. 

 

39. Revela habilidades específicas em algumas das seguintes áreas: música, computação, 

eletrônica, poesia, artes dramáticas, entre outras. 

40. Apresenta resistência à imposição de normas, quando não justificadas. 

 

Fonte: Fernandes (2014); Lage et al.,(1999; 2000); Viana, 2005. 
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ANEXO 3 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - FACULDADE DE EDUCAÇÃO                                      

PROGRAMA DE PÓS–GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO BRASILEIRA                                                          

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

 

 

ATA DA ELEIÇÃO DO LÍDER E VICE-LÍDER 

 

 Aos _________________  dias do mês de _______________ de 2018, às _______ 

horas, na sala da _____ª Série do Curso Técnico em ____________________, turno integral, 

procedeu-se a eleição dos líderes de turma, líder e vice-líder, respectivamente. 

 Previamente, o (a) Diretor (a) de Turma salientou a importância dos cargos em questão 

chamando a atenção para a seriedade do ato que iria realizar. 

 Manifestaram-se candidatos a assumir a liderança os (as) estudantes: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________. 

 Em seguida, passou-se à votação, tendo-se apurado os seguintes resultados; 

Número de votos: ______________ 

Número de votos em branco: ____________ 

Número de votos nulos: ______________ 

Número de votantes:  ______________ 

 Com_______ votos, foi eleito (a) Líder de Turma o (a) aluno (a) ______________ 

__________ , Nº ______. Seguiu-se com _________ votos, o (a) aluno (a) 

________________________________, Nº _____, que assumirá o cargo de Vice-Líder de 

turma.  

 Nada mais havendo a tratar, foi elaborada a presente ata que, depois de lida e 

aprovada, vai ser assinada. 

 Diretor (a) de turma: ____________________________________________ 

          Líder:  ________________________________________________________ 

          Vice-Líder: ____________________________________________________ 

___________________________            _______________________ 

Coordenador PPDT na Escola                                Diretor (a) 




