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OMinistério da Educação
(MEC) vai distribuir neste ano
livros didáticos digitais em
Língua Brasileira de Sinais
(Libras) para alunos comde-
ficiência auditiva das primei-
ras séries do ensino funda-
mental. Os 16,5mil exempla-
res, gravados emCD-ROM,
serão usados nas turmas de
alfabetização. A iniciativa faz
parte do ProgramaNacional
do Livro Didático.

AFundaçãoVictorCivita e a
Energias doBrasil lançamho-
je, às9h30, noMuseuda Lín-
guaPortuguesa, emSãoPau-
lo, o projeto Letras de Luz, que
incentivaráa leitura em51cida-
desdas regiõesde atuaçãoda
Energias doBrasil, holding do
setor de energia elétrica. Parti-
ciparãodo evento os presiden-
tesda holding, AntónioMar-
tinsdaCosta, e da fundação,
RobertoCivita.

Estãoabertasas inscriçõespa-
raoitobolsasdeestudonos
mestradosemEngenhariae
emAdministraçãodeNegócios
naUniversidadedeStrathcly-
de,naEscócia.Os interessados
devemse inscreveraté30de
abril.Asbolsassãooferecidas
porumconvênioentreauniver-
sidade,ogovernodoReinoUni-
doeoBGGroup. Informações:
www.britishcouncil.org/br/bra-
sil-chevening-cofund-bgas.htm.

Superdotaçãonãoéomesmoquegenialidade

38%
dosestudantes deMedicina
do6.º anoqueparticiparam
deumaprova doConselho
deMedicina deSãoPaulo
(Cremesp) foram reprovados

AsociólogaRuthCardoso e o
advogado IvesGandraMartins
sãodois dos conferencistas
queparticiparãodoCongresso
Brasileiro de Fundações, que
será realizado nesta sexta-fei-
ra, na FundaçãoCásper Libe-
ro, emSãoPaulo. No evento
será discutido opapel das fun-
daçõesde apoio àsuniversida-
des. As inscrições são gratui-
tas. Informações no sitewww.
confies.org.br.

OCentro de IntegraçãoEmpre-
sa-Escola (CIEE) promove na
quarta, emSãoPaulo, o semi-
nário Inventário daEducação
Brasileira eRecomendações
parao seuAperfeiçoamento.
Políticos e especialistas deba-
terão comomelhorar o ensino
noPaís. O evento ocorrerá no
EspaçoSociocultural do Tea-
troCIEE (RuaTabapuã, 445,
ItaimBibi). Informações no
sitewww.ciee.org.br.

Alunoscomdeficiênciaenecessidade
especial tambémrecebematenção

RicardoBrentani
Diretor doHospital do
Câncer deSãoPaulo
“Muitas faculdades de
Medicina fingemque
estão ensinando”
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MESTRADO

Governoquerqueprofessor
saibareconhecersuperdotados

Emilio Sant’Anna

Enxergar as características de
umsuperdotado nem sempre é
tarefa dasmais fáceis. Por essa
razão, a Secretaria de Educa-
ção Especial, do Ministério da
Educação (MEC), resolveu ca-
pacitarprofessoresparaidenti-
ficar estudantes superdotados
e estimular suas habilidades.
Na semana passada, 50 profes-
sores da rede pública de Per-
nambuco passaram por um ci-
clodeapresentações,palestras
e atualizações metodológicas,
em Recife, aprendendo a me-
lhorformadetrabalharcomes-
ses alunos.
Ainda neste semestre estão
previstos outros dois cursos,
emMacapáeBrasília.AUniver-
sidade de Brasília (UnB) forne-
ce o apoio metodológico, e os
professores desenvolvemativi-
dades em grupo que às vezes
lembram uma festa – uma for-
madeestimular a criatividade.
“Resolvemos começar pelas
regiões Nordeste e Norte pela
dificuldadedeencontrar lápro-
fissionais capacitados nessa
área”,dizKátiaMarangonBar-
bosa, coordenadora de Desen-
volvimento da Secretaria de
EducaçãoEspecial doMEC. “A
escola tem de estar preparada
para receber todos os tipos de
aluno,eosprofessorescapacita-
dos serão multiplicadores des-
se conhecimento”, diz.
A preocupação do MEC se
justifica.De acordo com o Cen-
so Escolar de 2004, o Brasil
tem2.006superdotadosemes-
colas públicas e particulares.
Para os especialistas, esse nú-
mero não reflete a realidade, e
capacitar os educadores pode
fazer com que mais crianças
com altas habilidades sejam
identificadas.
Pornãoseenquadrarnospa-
drões de ensino, muitas vezes
elas podem ser confundidas
comcriançashiperativasoude-
sinteressadasemaprender.Pa-
ra a educadora, o estímulo das
habilidadesdosuperdotadopo-
de ajudar a incluí-lo no ambien-
te escolar. “Quando se fala em
superdotado, logo se pensa no
estereótipo acadêmico do gê-
nio”, dizKátia. “Não é nadadis-
so.Pelééumexemplodesuper-
dotado.”
Isso porque superdotados
sãopessoasquetêmmaisfacili-
dadeemdeterminadaárea–fa-
cilidades que podem se mani-
festar não apenas nas áreas
acadêmicas, comofísica,mate-
máticaequímica,mastambém
em atividades artísticas e es-
portivas.

NÚCLEOS
Em 2006, o governo federal in-
vestiu cerca deR$ 2milhões na
criaçãodecentrosdeapoioasu-
perdotadosdeescolaspúblicas.
Instalados em todos os Esta-
dos, os Núcleos de Atividades
deAltasHabilidades/Superdo-
tação (NAAH/S) trabalham
não só comos alunos,mas tam-
bém com as famílias dessas

crianças e comos professores.
“Àmedidaqueosprofessores
identificamessesalunos,devem
encaminhá-losaosnúcleos”, ex-
plica a psicóloga daUnBAnge-
la Virgolim, ex-presidente do
ConselhoBrasileiroparaSuper-
dotação (Conbrasd).
Ela diz que a identificação
nãodependeapenasdo testedo

coeficiente de inteligência (QI).
Existem escalas de observação
do comportamento que auxi-
liamnessafunção.“Assimopro-
fessor vai percebendo algumas
características, comoamotiva-
ção da criança e a rapidez em
aprender”, diz.
Apsicólogacontaqueseuinte-
ressepeloassuntocomeçoucom

o nascimento de seu filho, hoje
com26anos.Desdecedo,ogaro-
to apresentava características
de uma criança superdotada.
Seurendimentonaescola,noen-
tanto,nãoerabom.Aúnicacoisa
pelaqualseinteressavaeracom-
putação, tanto que aprendeu
programação ainda na adoles-
cência. “Muitas vezes, se exige

delesumrendimentoquenão
queremter,nãoestãoligando
paraaquilo.”

OPORTUNIDADE
Esse nunca foi o caso de Ra-
faelFonteles.Ex-alunodaes-
cola comamelhor classifica-
ção no Exame Nacional de
Ensino Médio (Enem) de
2006,aDomBarreto, emTe-
resina, no Piauí, estudar pa-
raeleéumprazer.Tantoque
em 2006, com apenas 21
anos, terminou o mestrado
em Economia no Instituto
Nacional deMatemáticaPu-
ra eAplicada (Impa), noRio,
em apenas um ano, metade
do tempo regular.
Agraduação,emMatemá-
tica, na Universidade Fede-
ral doPiauí (UFPI), também
durou a metade do tempo
previsto: dois anos. Na esco-
la, no entanto, nãoquispular
nenhuma série. “Quando vo-
cêaceleramuito,suamaturi-
dadenãoacompanha”, diz.●
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Se identificar os problemas en-
volvidosnaeducaçãodesuperdo-
tadosmereceaatençãodosedu-
cadores,omesmoseaplicaaotra-
balho com alunos portadores de
deficiência.
De acordo comKátiaMaran-

gon Barbosa, da Secretaria de
EducaçãoEspecial,oMECespe-
ra treinar cercade20mil profis-
sionais, entre gestores e profes-
sores,nesteano,oferecendocur-

sosdeespecialização.
A iniciativa faz parte do Pro-

grama Educação Inclusiva, que
temoobjetivodegarantirodirei-
to de acesso e permanência dos
alunoscomdeficiêncianasesco-
laspúblicas.
Os cursos pretendem abran-

ger defasagens em todas as
áreas, entre elas a formação de
tradutores,acapacitaçãodepro-
fessores na Língua Brasileira

dos Sinais (Libras) e a utilização
do sistema Braile, para alunos
comdeficiênciavisual.
Amedidasejustificapelocres-

cente número de matrículas de
alunos com necessidades espe-
ciais nas escolas brasileiras. Em
2003,eram448.601alunosnases-
colas públicas, privadas e espe-
ciais.Nofinalde2006,essenúme-
ropassoupara700.624,umcres-
cimento de 56%. No mesmo pe-

ríodo, as matrículas em classes
comuns regulares aumentaram
de110.704para325.136,comcres-
cimento acentuado nas escolas
públicas. “Das mais de 700 mil
matrículas,63%estãonaredepú-
blica”, diz Kátia. “Hoje existe
umamigraçãodaredeespeciali-
zadaparaaredepública.”
Apesar do crescimento, cer-

cade600municípios brasileiros
ainda não registram nenhuma
matrícula de alunos deficientes.
“Normalmente são lugares com
dificuldades até de transporte”,
afirmaKátia.

AUXÍLIO
Para a educadora, a falta de co-

nhecimento das necessida-
des de uma criança deficien-
tedentroda saladeaulaaca-
bacausandoaconstruçãode
mitos, mesmo entre os pro-
fessores.
Elaexplicaque,muitasve-
zes, trabalhar com alunos
com necessidades especiais
não é tão diferente do traba-
lho com outros alunos. Além
disso,ocontatocomafamília
pode ajudar adiminuir as in-
seguranças. “Quando o pro-
fessor sedeparacomumasi-
tuação nova, pode se assus-
tar. Mas o contato com os
pais desse criança pode aju-
dar”, diz. ● E.S.

Abertainscriçãopara
bolsasnaEscócia

●●● Normalmente associado à fi-
gura do gênio ou da criança pre-
coce, o superdotado é antes de
mais nada umapessoa comhabili-
dades acima damédia em algu-
ma área (não necessariamente
muito superior àmédia). Essa
habilidade pode semanifestar de
diversas formas e necessita de
estímulo para se desenvolver.

Um superdotado não precisa
necessariamente ser alguém
comaptidão apenas para as

áreas acadêmicas. As artes e as
atividades esportivas também
revelam seus “gênios”, como Leo-
nardo da Vinci e Pelé.

Mas não se deve confundir.
Nem todo superdotado é um gê-
nio. Atualmente, existe um con-
senso entre psicólogos e educa-
dores de que o superdotado não
precisa ser bom em tudo. Ele po-
de, inclusive, ter rendimento
abaixo damédia em determina-
das áreas. O fato de ter habilida-

des surpreendentes em áreas
específicas, mas não ser necessa-
riamente brilhante em tudo é o
que diferencia o superdotado do
gênio.

Como nem todo superdotado
apresenta um bom rendimento
na escola, seu potencial pode pas-
sar despercebido por pais e pro-
fessores. Ou pior, seu comporta-
mento pode ser confundido com
desinteresse pelos estudos emes-
mo hiperatividade. ● E.S.

MEC realiza cursos para que alunos não percam seus talentos por falta de incentivo na escola
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