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O que fazer com
tanto talento?

MARTHA MENDONÇA

Maiko Silva Pinheiro leu
aos 4 anos, aprendeu a
fazer contas aos 5 e aos
9 era repreendido pela

professora porque fazia as
divisões usando uma lógica

própria, diferente do método ensina-
do na escola. Quem conta é a mãe, Gló-
ria, de 41 anos. Diarista, viúva, ela afir-
ma que criou o filho sozinha numa ca-
sa humilde em Jacarepaguá, zona oes-
te do Rio de Janeiro. Diz que achava
Maiko diferente dos outros meninos,
mas só descobriu o motivo quando ele
tinha 11 anos e foi selecionado por uma
instituição de desenvolvi-
mento de superdotados.
"Foi um milagre. Ele dizia
que a escola não prestava
para nada e toda semana
eu era chamada por cau-
sa das bagunças", afirma.

Com a agenda lotada de
atividades de leitura, mú-
sica, cinema e teatro, finan-
ciadas pelo Instituto Social
Maria Telles (Ismart), Mai-
ko diz ter descoberto o
mundo. Hoje, estuda Economia no Ins-
tituto Brasileiro de Mercado de Capitais.
Lá, é bolsista integral. Aos 17 anos, é uma
espécie de estagiário VIP do banco Bras-
can. Os diretores do banco dizem ter se
surpreendido com sua capacidade ló-
gico-matemática. Maiko afirma que, há
cinco anos, visitou o Brascan em uma ati-
vidade do Ismart que levava crianças a
conhecer ambientes de trabalho. E que,
no final da visita, levantou o dedo e per-
guntou: " Como é que se faz para ser pre-
sidente deste banco?". Não se sabe se
ele chega lá, mas é fato que o banco quer
investir em seu potencial. "Do que mais
gosto na vida é criar soluções para as coi-
sas", afirma.

O governo investiu
R$ 2 milhões
na criação de
centros para

superdotados,
uma iniciativa
inédita no país

A história de Maiko é rara. O Brasil
não tem tradição de investir nos talen-
tos acadêmicos. A rede pública de ensi-
no não apresenta condições de avaliar
ou desenvolver alunos com habilidades
especiais. "Mesmo bons colégios par-
ticulares costumam ficar perdidos dian-
te de uma criança fora dos padrões", diz
Clara Sodré, doutora em Educação de
Superdotados pela Universidade Colum-
bia, em Nova York, que trabalha com
crianças no Rio de Janeiro. "As pessoas
que pensam a educação no Brasil ten-
dem a valorizar mais a eqüidade que
a excelência", diz o economista Cláu-
dio Moura e Castro. "Assim, perdemos
valores humanos todos os dias."

Para tentar combater o
problema, o Ministério
da Educação destinou
neste ano R$ 2 milhões
para a criação dos Nú-
cleos de Atividade de Al-
tas Habilidades/Super-
dotação em todos os Es-
tados. A idéia é capaci-
tar professores e finan-
ciar equipamentos para

que as crianças talentosas das esco-
las públicas tenham oportunidade de
se desenvolver. É a primeira iniciati-
va dessa natureza na esfera pública.

Na prática, o que existem hoje são
ações da iniciativa privada. O Ismart
- que revelou Maiko - é um dos exem-
plos mais importantes. Tem 360 bol-
sistas no Rio, em São Paulo e Fortaleza.
As crianças são selecionadas na rede
pública na 6" série e dirigidas para co-
légios particulares de excelência, fre-
qüentados em horário alternativo à es-
cola pública. Alguns colégios particu-
lares como o Objetivo, de São Paulo,
e o Pitágoras, de Belo Horizonte, ofere-
cem bolsas para superdotados carentes.
"O talento de baixa renda é importan-
te para o Brasil, entre outros motivos,
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Desde pequeno, Rodrigo, de 9 anos (à esq.), surpreendia os pais com
brincadeiras como montar e desmontar rádios. Descoberto como superdotado,
ele hoje participa das oficinas do Ismart (acima) para desenvolver seu potencial

porque essas crianças terão o olhar vol-
tado para a comunidade", diz a psicó-
loga Inês França, gerente do Ismart.

Pela lei, crianças superdotadas têm di-
reito a educação especial - assim como
os excepcionais. Elas tendem a ser mais
sensíveis e necessitam de atenção ou po-
dem se tornar crianças-problema. "Já ti-
vemos meninos superdotados que toma-
vam remédios para hiperatividade. Co-
mo não param na sala de aula, a profes-
sora convence os pais de que eles têm
déficit de atenção ou são bipolares", diz
Maria Lúcia Sabatella, presidente do Ins-
tituto para Otimização da Aprendiza-
gem, do Paraná. Desde o ano passado, a
entidade está investindo em 108 crian-
ças carentes, com recursos de um ban-
co. "É impressionante como essas crian-
ças criam formas de se desenvolver a to-

do custo. No ano passado, pegamos uma
menina de 6 anos, da favela, que só fa-
lava de PIB. Parte da família dela era
de catadores de papéis, e ela lia tudo o
que via pela frente", diz Maria Lúcia.

Investir nessas crianças costuma dar
resultado. São os superdotados - como
Einstein, Gandhi ou Mozart foram um
dia - que vão resolver nossos problemas
e tornar nossa vida melhor. Desenvolver
esses talentos é ponto estratégico para
qualquer país. Não é à toa que nos Es-
tados Unidos, na Europa e principalmen-
te em países desenvolvidos da Ásia há
intensa procura pelo talento. Num país
como o Brasil - com a grande maioria da
população carente e refém de um en-
sino público de má qualidade -, as ini-
ciativas que valorizam os talentos po-

FUTUR0
Há seis anos,
Maiko participa
de um
programa para
superdotados.
Hoje, com 17
anos, estuda
Economia e faz
estágio em um
banco que,
impressionado
com sua
capacidade,
aposta nele

dem evitar que sigam caminhos tortos e
se tomem gênios do crime.

Morador de São João de Meriti, na
Baixada Fluminense, Rodrigo Vieira dos
Santos, de 9 anos, diz que gosta de des-
montar rádios velhos, consertar relógios
e sonha em ter um piano em casa. O pai,
Valmir, afirma receber pouco mais de R$
700 como assistente-administrativo. A
mãe, Regina, é dona de casa. Ela diz que
Rodrigo aprendeu a ler em poucas se-
manas, antes de completar 5 anos, de-
pois que ganhou um alfabeto de ímãs de
geladeira. Na escola, fez um trimestre
do curso de alfabetização e foi transfe-
rido para a 1a série do ensino fundamen-
tal, já que, além de alfabetizado, sabia
fazer contas. O pai diz que colocou Ro-
drigo em um curso de inglês a pedido do
filho. Recentemente, foi testado pela es-
pecialista Clara Sodré. "Não há dúvidas
de que é superdotado", afirma Clara.

Valmir diz que faz bicos nos fins de
semana para pagar o curso de inglês do
filho e que não tem como fazer mais pa-
ra saldar as dívidas. Na casa em que vi-
vem, não há DVD nem computador. Os
livros estão bem abaixo da capacidade
do menino. Rodrigo afirma ter devorado
uma enciclopédia sobre o corpo huma-
no que ganhou na compra de um jornal.
Ele diz que, no futuro, quer ser piloto de
avião. Por ora, ficaria satisfeito com um
vagão de metrô. De verdade. "É para
desmontar e montar." •
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