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RESUMO
No âmbito educacional, 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  curriculares 
enriquecidas no trajeto escolar. Há uma estimativa de 25% de pessoas 
talentosas distribuídas na população mundial – em 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. 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. Neste trabalho, serão 
utilizados os aportes teóricos de Alencar, Fleith (2001), Feldhusen (1992), 
Luckesi (2006), Viana (2005) e Renzulli (1984, 1986),  dentre outros, 
que assinalam a importância de uma avaliação educacional diagnóstica 
do talento. O presente artigo tem como objetivo geral refletir sobre as 
formas de identificação do talento, desde os tradicionais testes de QI à 
observação realizada pelo professor em sala de aula. Especificamente, 
intenciona: i) descrever características e tipos de talento; ii) abordar a 
avaliação educacional diagnóstica como uma alternativa aos testes de 
QI. Além das tradicionais habilidades verbais e matemáticas, deve-se 
também considerar características como independência de pensamento e 
julgamento, curiosidade, persistência nas tarefas e autoconfiança.
Palavras-chaves: Avaliação educacional diagnóstica. Talento. Testes 
de QI.
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ABSTRACT
At educational institutions, according to the design of exams, the 
pedagogical practices prioritize intellectual performance instead of 
a variety of talents. Concerning the talented students’ educational 
needs, it is important to properly identify and propose curriculum 
enrichment activities at school. We estimate 25% of talented people 
distributed in the world population – among men and women from 
all social segments, all beliefs – which indicates the participation of 
hereditary factors. However, without environmental stimulation, no 
talent can be developed. The talented students’ education is justified 
by an individual perspective, because each one has the right to 
develop his/her potentialities, as well as by a social perspective, in 
order to use human capacities in a socially productive way. Fleith 
(2001), Feldhusen (1992), Luckesi (2006), Viana (2005) and Renzulli 
(1984, 1986), among others that point out the importance of an 
educational diagnostic evaluation of talent, proposed  a  theoretical 
framework to this study. The main purpose of this paper is to think 
about talent’s identification, from IQ tests to classroom observation 
by teachers. Specifically, it aims:  i) describing characteristics and 
types of talents; ii) using an educational diagnostic evaluation of 
talent as an alternative to  IQ tests. Not only traditional verbal and 
mathematical abilities should be considered, but also characteristics 
such as independence of thought and judgment, curiosity, persistence 
and self-confidence.

Key-words: Educational diagnostic evaluation. Talent. IQ testes.

Introdução

No âmbito educacional, 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 funda-
mental importância que estes sejam devidamente identifica-
dos e propostas atividades curriculares enriquecidas no trajeto 
escolar. Há uma estimativa de 25% de pessoas talentosas dis-
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tribuídas na população mundial – em homens e mulheres de 
todos os segmentos sociais, de todos os credos – o que indica 
a participação de fatores hereditários. Contudo, sem a estimu-
lação do ambiente, nenhum talento se desenvolve. (VIANA, 
2005).

Apesar dessa estimativa, o sistema educacional em nos-
so país, de uma maneira geral, não vem atendendo adequada-
mente nem a todos nem a alguns (RANGEL, 2000). Diante des-
se quadro, as diversas organizações educacionais começam a 
despertar para uma 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 po-
dem significar um desestímulo ao talento e consequentemente 
o abandono do potencial do indivíduo. 

No âmbito educacional, em que predomina a cultura dos 
exames padronizados, as práticas avaliativas de ensino se vol-
tam para o discente que se sai bem nos exames, com resultados 
acima dos colegas. Nesse contexto, o bom aluno ou o aluno in-
teligente é, portanto, aquele que é responsável, obediente, dis-
ciplinado, esforçado e nota 10. As consequências dessa espécie 
de categorização podem repercutir no rendimento escolar, no 
estado de ânimo, na autoestima e, finalmente, na permanência 
(ou não) na escola. (RANGEL, 2000).

É importante que todos que fazem a comunidade esco-
lar compreendam que os talentos se manifestam em diferentes 
áreas do conhecimento, do saber e do fazer. Pessoas com talen-
to podem dar contribuições especiais nesse momento históri-
co e social, principalmente caso sejam identificados. Uma vez 
detectados, os talentos devem ser orientados e encorajados no 



ORGANIZADORES
MARIA ISABEL FILGUEIRAS LIMA CIASCA • RAIMUNDO HÉLIO LEITE • JOCYANA CAVALCANTE DA SILVA • LUCAS MELGAÇO DA SILVA
NÁGILA RABELO DE LIMA • MARIA AUREA • MONTENEGRO ALBUQUERQUE GUERRA • PABLO CARVALHO DE SOUSA NASCIMENTO
RITA DE FÁTIMA MUNIZ • VERA LÚCIA PONTES JUVÊNCIO

1454 VII CONGRESSO INTERNACIONAL EM AVALIAÇÃO EDUCACIONAL
AVALIAÇÃO E SEUS ESPAÇOS: DESAFIOS E REFLEXÕES

uso, reconhecimento e compartilhamento com todo o grupo 
social. É uma obrigação social cuidar dos talentosos, para que 
eles não se percam, pois “[...] não podemos e não devemos des-
perdiçar nada, quanto mais talento”. (METTRAU, 2000, p. 9).

Para que possamos identificar o talento em determina-
da área – como nos esportes, artes, liderança – necessitamos, 
primeiramente, adotar uma visão multidimensional da inteli-
gência humana, englobando diferentes fatores ou dimensões. 

Em oposição a uma avaliação meramente quantitativa, 
técnica, comportamental e descritiva, vários estudiosos (PER-
RENOUD, 1999; HOFFMANN, 2008; LUCKESI, 2006; SAUL, 
1988) propõem uma avaliação qualitativa, processual e inclu-
siva como um caminho para transformar as práticas pedagó-
gicas e a interação aluno-professor-aluno. Essas práticas são 
condizentes com a ideia de que, assim como existem diversos 
comportamentos inteligentes, existem diferentes tipos de ta-
lentos. Solicitam instrumentos avaliativos flexíveis, diferentes 
da perspectiva tradicional.

O presente artigo tem como objetivo geral refletir sobre 
as formas de identificação do talento, desde os tradicionais 
testes de QI à observação realizada pelo professor em sala de 
aula. Especificamente, intenciona: i) descrever características e 
tipos de talento; ii) abordar a avaliação educacional diagnóstica 
como uma alternativa aos testes de QI.

Talentos: características e tipos
 
O talento é aprendido e evolui com maior intensidade na 

dinâmica e nas vivências contínuas em ambientes favoráveis 
e estimuladores. O desenvolvimento do talento envolve fato-
res genéticos e as interações com o ambiente. Assim, quanto 
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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. (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). Neste 
trabalho, utilizaremos o termo para se referir tanto a habilida-
des acadêmicas e intelectuais, como também à capacidade de 
liderança e artística, dentre outras.

Considerando-se a contribuição da motivação, da cria-
tividade e do contexto no qual o indivíduo está inserido, exis-
tem dois aspectos importantes que merecem ser destacados 
na concepção de talento: primeiro, que adotaremos uma visão 
dinâmica, relativa a um continuum, proposta que se relaciona 
ao grau em que o indivíduo alcança, desenvolve o seu próprio 
potencial e aprende a usar as suas habilidades em toda a sua 
extensão em interação com o ambiente. O outro aspecto é que 
o talento é um construto psicológico a ser inferido a partir de 
uma constelação de traços e características de uma pessoa. 
(RENZULLI; REIS, 1997; STERNBERG, 1998).

Assim, a visão de talento como um fenômeno inato e 
cristalizado passa a ser substituída por uma visão fluída, dinâ-
mica e flexível, tornando-se relevante o processo de intercâm-
bio com o ambiente no desenvolvimento do potencial. Nessa 
perspectiva, não existe um ponto demarcatório específico se-
parando os talentosos daqueles que não o são: é possível que 
um indivíduo não considerado talentoso em determinado mo-
mento passe a sê-lo em outro, caso seus interesses sejam esti-
mulados pelo meio. (ALENCAR; FLEITH, 2001).

Na Teoria Triárquica da Inteligência, Sternberg 
(1991,1998) considera que, além do meio externo (social), o 



ORGANIZADORES
MARIA ISABEL FILGUEIRAS LIMA CIASCA • RAIMUNDO HÉLIO LEITE • JOCYANA CAVALCANTE DA SILVA • LUCAS MELGAÇO DA SILVA
NÁGILA RABELO DE LIMA • MARIA AUREA • MONTENEGRO ALBUQUERQUE GUERRA • PABLO CARVALHO DE SOUSA NASCIMENTO
RITA DE FÁTIMA MUNIZ • VERA LÚCIA PONTES JUVÊNCIO

1456 VII CONGRESSO INTERNACIONAL EM AVALIAÇÃO EDUCACIONAL
AVALIAÇÃO E SEUS ESPAÇOS: DESAFIOS E REFLEXÕES

meio interno do indivíduo e a interrelação desses dois meios 
darão como resultado um novo sujeito, único e diferenciado 
de todos. Seus estudos apontam na direção da existência de 
variados tipos de habilidades além das cognitivas, como, por 
exemplo, a inteligência social e a prática.

O talento necessita da colaboração de um ambiente de-
safiador, somado à influência de fatores de natureza afetiva 
– como a motivação, o engajamento do indivíduo em alguma 
área específica, conforme estímulos do meio que o circun-
da. Assim, podemos considerar que tanto os fatores internos 
quanto os externos são igualmente relevantes no processo de 
desenvolvimento de talentos. (FELDHUSEN, 1992; GAGNÉ, 
1993; RENZULLI, 1978, 1986; STERNBERG, 1991).

Nesse sentido, ressaltaremos a concepção proposta por 
Renzulli (1978, 1986), conforme o Modelo dos Três Anéis. As 
pessoas com altas habilidades/superdotação1 ou talentosas 
apresentariam, em algum grau ou frequência, as seguintes ca-
racterísticas: 1) habilidade acima da média: os comportamentos 
observados, relatados ou demonstrados que confirmariam a 
expressão de traços acima da média populacional em qualquer 
campo do saber ou do fazer; 2) criatividade: seriam os compor-
tamentos visíveis através da demonstração de traços criativos 
no fazer ou no pensar, expressos com diferentes linguagens, 
tais como: falada, gestual, plástica, teatral, matemática, musi-
cal, filosófica ou outras; 3) envolvimento com a tarefa: compor-
tamentos observáveis através de expressivo nível de interesse, 
1 O termo Altas Habilidades refere-se aos “educandos que apresentarem notável 
desempenho e elevada potencialidade quer seja no aspecto intelectual, acadêmico, 
criativo, liderança, etc.” (SEESP/MEC, 2006, p. 12). Constitui uma terminologia 
que visa reduzir preconceitos associados historicamente ao termo superdotado 
(que costuma fomentar a equivocada ideia 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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motivação e empenho pessoal nas tarefas realizadas. Segun-
do Renzulli, é necessária a intersecção das três características 
para reconhecer altas habilidades/superdotação; para o talen-
to, apenas duas.

Já de acordo com a Secretaria de Educação Especial – 
SEESP/MEC (2006), são enumeradas seis áreas nas quais os 
alunos talentosos poderão apresentam notável desempenho, 
de modo isolado ou combinado, a saber: capacidade intelectu-
al geral; aptidão acadêmica específica; pensamento criativo ou 
produtivo; capacidade de liderança; talento especial para artes 
e capacidade psicomotora. 

Tuttle e Becker (1983, p. 27-28) assim descrevem essa 
categorização: 

Habilidade intelectual geral: curiosidade intelectual, 
poder excepcional de observação, habilidades para 
abstrair; atitude de questionamento e habilidades de 
pensamento associativo; talento acadêmico: apresen-
ta um desempenho excepcional na escola nas tarefas 
acadêmicas e nos testes de conhecimentos; habilidade 
de pensamento criativo e produtivo: apresenta ideias ori-
ginais e divergentes, habilidade para elaborar e desen-
volver suas ideias originais e também são capazes de 
perceber de muitas formas diferentes um determinado 
tópico; talento de liderança: inclui aqueles estudantes 
que emergem como os líderes sociais e acadêmicos de 
um grupo; artes visuais e cênicas: na pintura, escultura, 
desenho, filmagens, dança, canto, teatro e para tocar 
instrumentos musicais; habilidades psicomotoras: apre-
senta proezas atléticas, incluindo também o uso supe-
rior de habilidades motoras refinadas, necessárias para 
determinadas tarefas e habilidades mecânicas.

A grande vantagem dessa relação é considerar seis áreas 
de manifestação dos talentos. Alguns problemas, no entanto, 
têm sido levantados por alguns autores no que diz respeito 
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a essa classificação (RENZULLI, 1984; ALENCAR, FHEITH, 
2001). Um desses problemas é o fato de não incluir, junto aos 
intelectuais, outros fatores como os motivacionais, os quais 
têm se mostrado importantes em todos os estudos com amos-
tras de pessoas proeminentes. Um segundo problema apresen-
tado concerne à natureza não interativa e relacional das seis 
categorias na definição quando elas podem vir a existir na prá-
tica. 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 ge-
ral podem ser aplicados em uma área de desempenho 
como coreografia, que envolve talento artístico (REN-
ZULLI, 1984, p. 22). 

Duas entre as seis categorias, a aptidão acadêmica e a 
artística chamam a atenção para os campos da atividade huma-
na ou áreas de desempenho nas quais os talentos e habilidades 
se manifestariam. As quatro categorias restantes (intelectual, 
criativo ou produtivo, liderança, psicomotor) aproximam-se 
mais de processos que podem se manifestar em áreas de desem-
penho. De fato, pode ser dito que processos como criatividade 
e liderança não existem à parte de uma área de desempenho a 
que podem ser aplicadas. (RENZULLI, 1984).

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 
contínuos e um construto psicológico 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 definição dos diferentes tipos de talentos para 
um programa particular. Não se pode perder de vista que um ta-
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lento pode interagir com outros, sendo indispensável, no entan-
to, ambientes educacionais favoráveis, diversos e inclusivos em 
prol da manifestação das múltiplas dimensões do ser humano.

Logo, quando se busca um atendimento multidimensio-
nal para esse grupo, devem-se considerar os objetivos de um 
programa educacional e a população a que ele deverá atender 
para depois especificar as características a serem consideradas 
no processo de avaliação diagnóstica do talento, assunto do 
próximo tópico.

Avaliação educacional diagnóstica do talento

No início do século XX, vigoravam os testes com resul-
tados em Quociente de Inteligência (QI). Usados para medir a 
inteligência geral, sob uma perspectiva unidimensional, o QI 
era calculado dividindo-se a idade mental (IM) de uma crian-
ça por sua idade cronológica (IC) e multiplicando-se por 100. 
(GARDNER; KORNHABER; WAKE, 1998).

Através do desempenho da criança 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 con-
siderada de inteligência normal. Uma criança que não 
apenas respondia aos itens próprios de sua idade, mas 
também a itens de uma idade posterior, era conside-
rada de inteligência superior, uma vez que a sua idade 
mental era superior a idade cronológica. (ALENCAR; 
FLEITH, 2001, p. 22).

Entretanto, temos observado uma mudança progressiva 
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no conceito de inteligência, levando psicólogos e educadores a 
se conscientizarem da natureza multidimensional do talento. 
Na medida em que essas mudanças têm ocorrido, houve uma 
tendência crescente a considerar elementos como criatividade, 
liderança ou aptidões artísticas. 

Contudo, apesar da Teoria das Inteligências Múltiplas, 
desenvolvida por Howard Gardner (2000), da manifestação 
dos comportamentos inteligentes e consequentemente da exis-
tência dos diversos tipos de talentos, dentre outras descobertas 
nas duas últimas décadas, a maior parte dos programas e cur-
rículos educacionais na atualidade ainda são montados para 
atender, prioritariamente, os alunos que se destacam na área 
intelectual ou acadêmica. A escola, de modo geral, estimula 
potencialidades intelectuais e acadêmicas, em detrimento de 
outras áreas do saber e do fazer. (ALENCAR; FLEITH, 2001).

Quanto à identificação dos alunos talentosos, a litera-
tura especializada atual sugere que essa prática seja realizada 
principalmente pelo professor em sala de aula através de esca-
las de observação validadas, contando também com a opinião 
dos pais, dos professores, colegas ou através da autoavaliação 
por parte dos próprios discentes. (VIANA, 2005). 

Porém, diante das práticas educativas diagnosticas dos 
talentos, exigem-se alguns cuidados. Por exemplo, a simples 
rotulação do aluno como talentoso – quer seja nas áreas aca-
dêmica, de liderança ou artística – não apresenta valor educa-
cional. Essa prática necessita de implementação de atividades 
enriquecedoras no currículo. Outro cuidado a ser tomado, no 
processo de identificação, reside em evitar adotar uma postu-
ra elitista, privilegiando alguns segmentos economicamente 
favorecidos na população estudantil. Importa, ainda, que o 
reconhecimento desse alunado seja contínuo e elaborado no 



COMUNICAÇÃO ORAL | EIXO 5
AVALIAÇÃO DE ENSINO-APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

ISBN: 978-85-8126-158-4

1461VII CONGRESSO INTERNACIONAL EM AVALIAÇÃO EDUCACIONAL
AVALIAÇÃO E SEUS ESPAÇOS: DESAFIOS E REFLEXÕES

sentido de ajudar os alunos talentosos a se conhecerem me-
lhor e a desenvolverem seu potencial de forma plena através 
da oferta de práticas de ensino enriquecedoras. (FELDHUSEN, 
1998; RENZULLI, 1986).

Com a ampliação e a perspectiva multidimensional 
do conceito de inteligência, e consequentemente de talento, 
a identificação tornou-se um fator consideravelmente mais 
complexo, não se podendo mais confiar em apenas um úni-
co instrumento para identificar o indivíduo talentoso, como 
os testes de QI, correndo-se o risco de perder muitos sujeitos, 
devido às limitações inerentes a qualquer instrumento adota-
do. Em função do atual estado de conhecimento, no processo 
de identificação, múltiplos critérios devem ser utilizados, con-
siderando-se informações obtidas de variadas fontes. (ALEN-
CAR; FLEITH, 2001).

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).

Uma das técnicas sugeridas é a de autoidentificação, que 
consiste em perguntar ao jovem sobre seus hobbies e interesses 
principais, as atividades desenvolvidas fora da escola, as for-
mas de pensamento preferidas, bem como suas reações a ele-
mentos de seu ambiente. A nomeação pelos seus companhei-
ros de sala é outra opção que pode ser utilizada no processo de 
identificação. (GOWAN, 1971).
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Outras práticas igualmente importantes são o julgamen-
to, avaliação e observação do professor. Este desempenha um 
papel significativo na identificação de alunos para programas 
educacionais de incentivo ao desenvolvimento do talento. Para 
facilitar esta identificação, Gowan (1971) sugere que se peça 
ao professor para indicar: a) o melhor aluno; b) aquele com o 
vocabulário maior; c) o aluno com maior capacidade de lide-
rança; d) o aluno com o pensamento crítico mais desenvolvido; 
e) o aluno com maior motivação para aprender; f) o aluno que 
os demais colegas gostam mais; g) o aluno com maior interes-
se na área de Ciências; h) o aluno que está mais avançado na 
escola para a sua idade.

Além do aspecto intelectual, as características de perso-
nalidade apresentadas são também analisadas. Traços como in-
dependência de pensamento e julgamento, curiosidade, absorção 
e persistência nas tarefas que se propõe realizar, autoconfiança 
devem constar no processo de identificação e posteriormente 
serem cultivados na educação dos alunos com talento. (ALEN-
CAR; FLEITH, 2001).

Pesquisas conduzidas por Renzulli (1984) e seus colabo-
radores (GUBBINS, 1982; REIS, 1981) indicam que compor-
tamentos talentosos podem ser desenvolvidos em indivíduos 
que não apresentam um desempenho elevado em testes de in-
teligência e aptidão. Seguindo esse pensamento, o sistema de 
identificação, denominado Grupo de Talentos, desenvolvido por 
Renzulli (1986), representa uma alternativa mais ampla e inclu-
siva no processo de reconhecimento do aluno talentoso. Esse 
grupo encaminha alunos para programas que oferecem oportu-
nidades em experiências de aprendizagem avançada e criativa. 

O primeiro passo para a formação desse Grupo de Talen-
tos é identificar de 15 a 20% da população estudantil que ma-
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nifeste uma ou mais habilidades acima da média em alguma 
área do saber, sentir ou criar, em contraste com programas que 
abrangem apenas de 3 a 5% da população estudantil. 

Esse sistema de identificação, por sua vez, 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 auto-indicação, indicação dos 
pais, colegas e testes de criatividade; o passo 4 (válvu-
la 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 notifi-
cados 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 nú-
mero 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 (ALEN-
CAR; FLEITH, 2001, p. 72).

Pode-se perceber que essas seis etapas utilizadas no pro-
cesso de identificação dos alunos, visando à formação do Gru-
po de Talentos, envolve informações de natureza: psicométrica, 
através dos testes de inteligência, aptidão e criatividade; desen-
volvimental, por meio da indicação de pais, professores e do 
próprio aluno; sociométrica, através da indicação de colegas e de 
desempenho em tarefas escolares e extraescolares (RENZULLI, 
1986). Ressalta-se, também, que a coleta de informações sobre 
o perfil dos alunos talentosos é mais subjetiva que resultados 
em testes ou escalas, pois dependem da intuição, observação e 
reações do professor ao desempenho do aluno nas tarefas.

O sistema de identificação utilizado para a formação do 
Grupo de Talentos é bastante flexível, constituindo-se em uma 
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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 as cobranças com relação ao caráter eli-
tista atribuído a essas práticas educacionais. (RENZULLI, 1988).

Guenther (2000a, 2000b) realiza um trabalho para o de-
senvolvimento do talento no Centro para Desenvolvimento do 
Potencial e Talento – CEDET2 e apresenta uma lista de 26 in-
dicadores 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.

Utilizando-se também da avaliação educacional diagnós-
tica feita por professores, um grupo de pesquisadores da Uni-
versidade Federal do Ceará (UFC) elaborou uma lista de indica-
dores de altas habilidades e/ou talento para alunos com surdez 
(FERNANDES, et al., 2013). O instrumento é composto por 36 
itens, com habilidades que poderão ser identificadas pelo pro-
fessor, em sala de aula. As sentenças apresentam capacidades 
diversificadas, baseadas numa concepção multidimensional de 
inteligência. Com a lista em mãos, o professor é solicitado a 
observar todos os alunos e identificar os que apresentam deter-
minada habilidade presente na lista com a letra X. Exemplos de 

2 O CEDET foi fundado em Lavras-MG, com o objetivo de identificar interesses 
especiais e as necessidades educacionais de alunos talentosos, bem como assisti-los 
através da oferta de programas de enriquecimento, visando ao desenvolvimento de 
suas potencialidades e habilidades específicas (GUENTHER, 1995, p. 27).
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alguns itens da lista: “mostra-se crítico, questionando as ma-
térias ensinadas”; “é líder de sala”; “apresenta facilidade para 
desenho ou trabalhos manuais”.

Além da indicação dos talentosos por professores, a in-
dicação de colegas é uma alternativa a ser utilizada na identi-
ficação dessas pessoas, porém ainda pouco explorada. Nesse 
procedimento, os alunos da turma são solicitados a indicarem, 
por exemplo, quem é o melhor artista da sala, quem tem mais 
senso de humor, quem tem as ideias mais originais, quem você 
escolheria para ajudar na tarefa de Matemática, quem é o me-
lhor desenhista da sala e quem escreve boas histórias. (FEL-
DHUSEN, 1998; RENZULLI; REIS, 1997). 

Nessa perspectiva, Fernandes (2014), em sua tese de 
doutorado, elaborou um método para indicar altas habilidades 
em surdos no qual recorria aos professores, colegas de turma 
e familiares. Para a indicação por parte de colegas da turma, a 
referida pesquisa utilizou-se 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 espor-
tista? Escritor? Dentre outras questões.

Outra possibilidade pouco explorada usada com a fina-
lidade de adentrar um programa educacional para talentosos 
é a autoavaliação. O seu uso tem sido especialmente encoraja-
do junto a pessoas do meio rural ou de nível socioeconômico 
desfavorecido. Em um formulário de autoindicação, o aluno 
aponta as áreas em que ele apresenta talento, além de descre-
ver projetos e/ou atividades desenvolvidas por ele que ilustram 
seu elevado desempenho na área. (DAVIS; RIMM, 1994; FEL-
DHUSEN, 1998; FREEMAN; GUENTHER, 2000; RENZULLI; 
REIS, 1997).
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Conclusão

A identificação dos diferentes tipos de talento implica o 
emprego de metodologias diversas, pois os testes de inteligência 
com resultados em QI se limitam às tradicionais habilidades aca-
dêmicas verbais e matemáticas. Outros traços devem ser ponde-
rados na identificação dos alunos talentosos, como independên-
cia de pensamento e julgamento, curiosidade, persistência nas 
tarefas e autoconfiança. Essas características deverão ser poste-
riormente cultivadas na educação dos estudantes com talento.

Porém, apenas identificar os alunos talentosos não é su-
ficiente. A sistemática de identificação do aluno talentoso só 
faz sentido se estiver conjugada a um plano educacional ade-
quado a esse alunado, com a implementação de atividades cur-
riculares enriquecidas em sala de aula e/ou contraturno. Nesse 
sentido, um ambiente escolar estimulador, com aulas práticas 
nos laboratórios de ciências, informática, aulas de campo, con-
cursos, festivais e projetos de monitoria com Grupos de Talen-
tos por área representam uma boa forma de favorecer o reco-
nhecimento e desenvolvimento de novos talentos.

Por essa razão, sugere-se o uso de uma avaliação educa-
cional diagnóstica do talento na escola e uma busca constante 
de alunos talentosos nas diversas áreas do saber e do fazer, o 
que demanda um maior investimento na formação continuada 
dos professores. 
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