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P
rimeiro veio a surpresa, depois
o orgulho e finalmente um cer-
to pânico: o que fazer? Foram
as reações da professora Edi-
leuza Ferreira, 40 anos, ao
descobrir que sua segunda fi-

lha, Maria Rita, lia aos dois anos e meio.
A mesma perplexidade tomou conta de
Patrícia, mãe de Antonia, autora de uma
peça de teatro aos sete. Como esses pais,
muitos outros se assustam ao constatar
em seus filhos uma capacidade intelec-

tual muito maior do que a esperada para
a idade. São os chamados superdota-
dos, que representam entre 2% e 5% da
população mundial. No Brasil, dias
atrás, o Ministério da Educação libe-
rou R$ 2 milhões para abrir núcleos
dedicados a essas crianças e a suas
famílias. A atitude é louvável, mas o
dinheiro, curto. Existem, entre os 43 mi-
lhões de alunos das redes fundamental e
média, 860 mil a 2,15 milhões de crian-
ças e adolescentes donos de habilidades
especiais. Por falta de cuidados especí-
ficos, quase toda essa carga extra de ta-

lento é ignorada e desperdiçada nas es-
colas, academias e, depois, no mercado
de trabalho. O País, evidentemente, per-
de muito com isso.

Poucos estão preparados para lidar
com essas diferenças. Estudo feito numa
escola paulista pela neuropediatra Már-
cia Teixeira, da Mensa, uma sociedade
internacional de pessoas com altos índi-
ces de inteligência, traz resultados sur-
preendentes. Das 500 crianças pesquisa-
das, dez apresentam indicadores de su-
perdotação. Muitas vezes, isso não se re-
flete em notas altas. "Meninos que ator-
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DE ESCOLA EM ESCOLA
Isabelle achava
as aulas maçantes e
corrigia as professoras.

mentavam a classe e
nem tinham cader-
no se destacaram",

conta Márcia. Eis
um problema delicado:

muitos podem passar a
vida rotulados de medío-

cres e preguiçosos por
pura falta de preparo para
Identificar suas reais habili-
dades e orientá-los.

Ao contrário do que se
imagina, o superdotado não é o gênio
capaz de superar qualquer problema ou
o nerd desengonçado. São crianças pers-
picazes. Querem saber de tudo, apren-
dem rapidamente e se dedicam com pra-
zer a vários temas. Na escola, o ideal é
oferecer a elas o mesmo conteúdo pre-
visto para sua série escolar, mas acom-
panhado de uma base de informação e
cultura mais larga. "Isso significa valo-
rizar atividades sociais e artísticas. E
mais do que nunca levar em considera-

ção as opiniões da criança", orienta Da-
niel Fuentes, do Instituto de Psiquiatria
da Universidade de São Paulo. Em casa,
elas também precisam de regras claras,
por mais que isso seja difícil diante do
arsenal inesgotável de argumentos.

A superdotação não é graduada ape-
nas por testes de QI. Pode vir à tona por
caminhos adversos, como aprender rá-
pido ou saber mais do que o professor.
No primeiro caso, muitos passam a se
omitir nas aulas para não "incomodar".
No segundo, é comum ocorrer discrimi-
nação por parte dos mestres. O compor-

tamento alheio e as notas baixas de Tia-
go Yamada Trigo, 16 anos, levaram seus
pais a suspeitar de déficit de atenção.
"Mas nos exames finais ele tirava notas
altas, tipo nove em matemática", conta a
mãe, Ruth. A avaliação de Tiago como
dono de altas habilidades a surpreen-
deu. Ele aprendeu sozinho a tocar gui-
tarra, a ler, a escrever e a falar inglês.
Estuda filosofia e astronomia com gran-
de interesse e cria protótipos de games,
sua paixão. "As repetições na escola são
chatas. Aí eu 'viajo'", conta Tiago.

Ao contrário do que se pensa, sofri-
mento não é algo raro nesses casos. Isa-
belle Candia, dez anos, aprendeu a andar
aos sete meses. Aos três, fazia contas.
Alfabetizou-se em seis me-
ses na pré-escola e, depois
de três meses no primeiro
ano, quis abandonar as au-
las. Achava tudo maçante

ALHEIO Os pais de
Tiago suspeitaram

que ele tivesse
déficit de atenção

PRODÍGIOS Maria Rita
e Antonia exibem
altas habilidades e têm
orientação especial

e corrigia os professores. Em
quatro anos, mudou de esco-
la cinco vezes. "Ela virava
um estorvo e eu ficava ofen-
dida", conta a mãe, Soraia.
A cidade de Londrina, onde
vivem, foi escolhida pelo go-
verno do Paraná para acolher
um dos núcleos para super-
dotados. Lá, Isabelle estuda
química, física e astronomia.

A Associação Cultural e
Educacional no Resgate a Talentos Aca-
dêmicos (Acerta), no Rio de Janeiro,
também orienta crianças e pais. Foi lá
que Antonia Pim, sete anos, foi diag-
nosticada como superdotada. "Filha têm-
pora, ela nos encantava com a fluência
verbal", diz a mãe, Patrícia. Antonia gos-
ta de canto lírico, esculturas e arquitetu-
ra. Escreveu uma peça de teatro, estre-
lou 14 comerciais e participou de desfi-
les no Rio Fashion Week. De acordo
com Denise Fleith, do Departamento de
Psicologia da Universidade de Brasília
(UnB), é nos primeiros anos de vida que
ocorre o desenvolvimento acelerado das
habilidades. "Mas, se essas crianças não
forem valorizadas ao longo do tempo,

tendem a se igualar às de-
mais", adverte. O desafio
de conviver com essas
mentes privilegiadas, como
se vê, é constante. •
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