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1. Resumo 

 
 

O presente projeto de pesquisa tem por objetivo buscar correlação entre os 

resultados coletados por meio de um instrumento de nomeação por professores, para 

alunos com dotação intelectual, no ensino fundamental. Vislumbra-se buscar 

evidências de validade deste instrumento que permita aos professores reconhecer e 

indicar características representativas de dotação, no que se refere à intelectualidade 

de seus alunos. Considera-se de grande valia a percepção destes profissionais da 

educação no processo de identificação dos alunos D&T, para que se possa entender 

o quão valorativo é o papel que ele desempenha junto aos alunos. O Censo Escolar 

revela que somente 2.006 alunos de escolas públicas e privadas, foram identificados 

como D&T no ano de 2004 e um aumento de aproximadamente 27% nessa população, 

em 2005. O não suporte a essa população pode resultar em estudantes 

problemáticos, com eventuais dificuldades de aprendizagem e comportamento. 

Trata-se de uma pesquisa descritiva de delineamento correlacional 

quantitativo. O presente estudo adotará um nível de significância estatística de 5%. 

Os participantes serão estudantes do quarto ao nono ano do ensino fundamental de 

uma escola pública ou privada localizada na região do Alto Tietê, estado de São Paulo. 

Os instrumentos utilizados para a realização desta pesquisa serão: Endi-p é uma 

escala do tipo rastreio (screening) para identificação de alunos dotados e talentosos 

respondida por seus respectivos professores; a Bateria de Provas de Raciocínio 

infantil (BPR-5i) que se trata de um instrumento em fase de validação, de aplicação 

coletiva, com o objetivo de avaliar as áreas de cognição de raciocino verbal, numérico, 

abstrato e prático.  

Ao comparar o desempenho dos alunos no teste com a nomeação feita por 

seus respectivos professores, espera-se encontrar uma correlação positiva. De posse 

dos resultados da pesquisa, os professores terão como benefício, conduzir de melhor 

modo as atividades que favorecem as habilidades dos alunos com a finalidade de um 

melhor desempenho acadêmico. 
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2. INTRODUÇÃO 

 
 

Conhecer o potencial intelectual de crianças e jovens logo no início de sua 

vida escolar fornece subsídios para um desenvolver pleno de suas habilidades, 

sobretudo intelectuais. (Mendonça, 2006; Novara, 2006; Renzulli, 2005). 

Alguns estudiosos, bem como os órgãos de poder público utilizam os 

termos “altas habilidades/superdotação” para referenciar o aluno que requer 

atendimento especial e/ou apresentar alguma habilidade acima da média de seus 

pares. Hoje, em se tratando de educação, este tema é de responsabilidade da 

Secretaria de Educação Especial - SEE (Brasil, 1995) e, em específico, de um eixo 

que trata da educação inclusiva (Alencar, 2003). 

O Censo Escolar revela que somente 2.006 alunos de escolas públicas e 

privadas, foram identificados como D&T no ano de 2004, e um aumento de 

aproximadamente 27% em 2005. Estes dados não correspondem nem a 0,005% dos 

quarenta e três milhões de estudantes matriculados na educação básica regular 

(Brasil, 2006; FAPESP, 2006).  

Neste mesmo relatório da SEE brasileira (Brasil, 2006) citado anteriormente 

foi considerado um montante de 1.928 alunos matriculados e já identificados, sendo 

que destes 93% pertencem a escolas públicas e 7% a instituições privadas. 

As escolas ficam responsáveis por responder ao Censo Escolar. Este 

percentual sugere que os professores estejam com dificuldades de identificar estes 

talentos, pois se depara com imensas falhas educacionais. O não suporte a estes 

pode resultar em alunos problemáticos com eventuais dificuldades de aprendizagem 

e comportamento. (Mendonça, 2006; Novaes, 1986). 

Considera-se de grande valia a percepção destes profissionais da 

educação brasileira no processo de identificação dos alunos D&T, para que se possa 

entender o quão valorativo é o papel que ele desempenha junto aos alunos (Schwartz, 

1997).  

Isto posto, pretende-se com o presente projeto de pesquisa, resultar em um 

instrumento que auxilie na identificação de possíveis alunos D&T. No Brasil não há 

instrumentos que considerem o professor no processo de identificação do aluno D&T. 

Portanto, vislumbra-se buscar evidencias de validade de um instrumento brasileiro (de 

nomeação ou sinalização) que permita aos professores reconhecer e indicar 
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características representativas de dotação no que se refere à intelectualidade de seus 

alunos. 

Hipotetiza-se que ao comparar o desempenho de alunos em testes de 

avaliação cognitiva seja correspondente com a nomeação de seus respectivos 

professores como sendo alunos com alguma habilidade acima da média de seus 

pares escolares. 

 

3. OBJETIVO 

 
3.1. Objetivo Geral 

 

Buscar correlação entre os resultados coletados por meio de um 

Instrumento de nomeação por professores para alunos com dotação intelectual, no 

ensino fundamental. 

 

3.2. Objetivo Específico 

 

Correlacionar os aspectos dotação intelectual do aluno com a nomeação 

do professor. 

 

4. MÉTODO 

 

Trata-se de uma pesquisa descritiva de delineamento correlacional 

quantitativo. O presente estudo adotará um nível de significância estatística de 5%. 

 Os participantes serão estudantes do quarto ao nono ano do ensino 

fundamental de uma escola pública ou privada localizada na região do Alto Tietê, 

estado de São Paulo. Estima-se um total de 190 participantes entre estudantes e 

professores. O critério de escolha da escola em que será realizado o projeto 

dependerá da existência de professores colaboradores, da autorização dos 

pais/responsáveis pelos alunos e dos alunos. Assim, a amostra será por conveniência, 

sendo indicada pela diretoria escolar. Esta pesquisa respeita a resolução 196/1996 e 

466/2012, em que a participação de todos os sujeitos nesta pesquisa é voluntária, 

podendo ser interrompida quando julgar conveniente. Não haverá distinção de idade 

e/ou gênero. 

Os professores participarão da pesquisa de modo sigiloso, pois a eles lhe 
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cabe indicar quais estudantes na sua percepção se destacam do restante de cada 

turma. Assim busca-se saber se este instrumento é valido para compor este processo 

de identificação, visto que não existe um instrumento brasileiro válido para este fim. 

Buscar-se-á vislumbrar pelo menos seis alunos de cada turma, independente de 

gênero/idade. Entende-se que esta pesquisa trará riscos mínimos ou mesmo 

inexistentes, pois serão utilizados instrumentos e materiais tal qual os fornecidos em 

sala de aula.  

Os instrumentos utilizados para a realização desta pesquisa serão: Endi-p 

é uma escala do tipo rastreio (screening) para identificação de alunos dotados e 

talentosos respondida por seus respectivos professores; a Bateria de Provas de 

Raciocínio infantil (BPR-5i) que se trata de um instrumento de aplicação coletiva, com 

o objetivo de avaliar as áreas de cognição do raciocino verbal, numérico, abstrato e 

prático.  Tal instrumento foi cedido gentilmente por um professor pesquisador de outra 

instituição de ensino, e se encontra em processo de publicação, portanto sua 

divulgação e reprodução estão proibidas, sendo liberada apenas para aplicação nos 

alunos.   

Serão utilizados como materiais éticos o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), dando ao participante, conhecimento do procedimento do 

trabalho, riscos, benefícios, ressarcimento e resultados e o Termo de Autorização da 

Instituição para anuência da coleta de dados. 

 
 
5. DESENVOLVIMENTO 

 

 Para a coleta de dados, este trabalho será encaminhado para o Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade de Mogi das Cruzes. Após a aprovação será 

entregue o Termo de Autorização para a Instituição e posteriormente o TCLE para o 

participante. Após as devidas autorizações, será entregue o questionário onde 

utilizarão aproximadamente 30 minutos para respondê-lo. A ENDI-p será aplicada com 

os professores; aproximadamente dez minutos. Os testes serão aplicados na escola, 

em dia e hora acordados com a coordenação da mesma. 
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6. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Ao comparar o desempenho dos alunos no teste com a nomeação feita por 

seus respectivos professores espera-se encontrar uma correlação positiva. De posse 

dos resultados da pesquisa, os professores terão como benefício, conduzir de melhor 

modo as atividades que favorecem as habilidades dos alunos a fim de um melhor 

desempenho acadêmico. 
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