
3° ano do ensino médio. Levanta-se ce-
do e passa boa parte do dia focado nos
estudos. Os papos com os amigos, nes-
te ano, mudaram um pouco: ficaram
de lado videogames e garotas, a conver-
sa agora é voltada para profissão, ves-
tibular e faculdade. Charles está quase
certo de que optará pelo curso de enge-
nharia elétrica. No entanto, o estudan-
te tem uma característica a mais: ele es-
tá no grupo de 3,5 a 5% dos habitantes
do planeta que apresentam altas habili-

dades, qualidade popularmente conhe-
cida como superdotação. Significa mais
ou menos que, em uma sala de aula
com 30 alunos, pelo menos um pode
ser superdotado.

Charles manifestou as característi-
cas de uma pessoa com altas habilida-
des logo na infância, o que, segundo
especialistas, é quase regra entre su-
perdotados. Quando tinha três anos,
o menino, que não gostava de jogar
bola e preferia construir prédios com
Lego e desenhar, fazia muitas pergun-
tas para a mãe. "Mas não era um 'por
que' comum de criança. Ele queria sa-
ber o significado e a utilidade das coi-

sas. Começamos a perceber que ele era
mais avançado que as outras crianças.
Na época, até comprei um dicionário
para pesquisarmos determinados as-
suntos juntos, pois ele aparecia com
idéias que ninguém sabia de onde tira-
va", lembra a mãe do estudante, Fátima
Mendes Rissato. Aos cinco anos, quan-
do começou a freqüentar a pré-esco-
la, Charles surpreendeu a professora,
pois já tinha aprendido a ler pratica-
mente sozinho. "Isso é muito comum
entre eles, pois a leitura é um instru-
mento para adquirir conhecimento.
Geralmente, começam a ler por vol-
ta dos três anos", explica a presidente
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Superdotados

do Conbrasd - Conselho Brasileiro pa-
ra Superdotação, Susana Graciela Pérez
Barrera Pérez.

Logo no início da vida escolar, o co-
légio contatou a mãe de Charles para di-
zer que não "dariam conta" do garoto.
Com o passar dos anos, de acordo com
Fátima, as diferenças entre ele e as ou-
tras crianças aumentaram, mas a super-
dotação só foi detectada aos 12 anos. A
partir daí, a escola pública onde estuda-
va o encaminhou para o programa Bom
Aluno (que incentiva alunos acima da
média com baixa renda) e ele ingressou
em um colégio particular na 8a série.
"Infelizmente, a escola não sabe lidar
com a superdotação. O professor deveria
entender a diversidade, mas não com-
preende. Mesmo que ele tenha 30 alu-
nos que não sabem ler e um que sabe, ele
tem de mostrar outras possibilidades pa-
ra essa criança. Não tem como obrigar o
aluno a aprender tudo de novo, ele fica-
rá entendiado e poderá atrapalhar o res-
to da turma", enfatiza Susana.

Para a pedagoga Renata Rodrigues
Maia Pinto, mestre e doutoranda na
área de superdotação, as práticas em sa-
la de aula ainda estão calcadas em mo-
delos tradicionais e que não incentivam
as habilidades. Ela investigou a percep-
ção de professores de ensino fundamen-
tal e educação infantil da rede pública e
particular de Brasília (DF) sobre o alu-
no superdotado e detectou que a maio-
ria não adota medidas para identificar
alunos com altas habilidades nem os
atende de maneira adequada. "A escola

oferece uma educação tamanho único.
Esses modelos que enquadram tendem
a atender somente uma parte da apren-
dizagem".

RECONHECENDO
Perceber em sua sala de aula uma crian-
ça com altas habilidades, de acordo com
a presidente do Conbrasd, é bastante
simples. "O aluno, no mesmo ambien-
te, se destaca dos demais". A presiden-
te do Inodap - Instituto para Otimização
da Aprendizagem, Maria Lúcia Prado
Sabatella, explica que superdotado é
aquele que tem uma ou mais de uma ha-
bilidade expressivamente acima da mé-
dia. "Ela pode se manifestar em outras
áreas, como na música e no esporte, não
apenas na cognitiva". Outra caracterís-
tica comum é que os superdotados cos-
tumam ser mais reclusos socialmente.
"As relações são mais selecionadas e ele
tenta interagir com alunos mais velhos
ou adultos que lhe servem como parcei-
ros intelectuais", esclarece. Atividades
em grupo também costumam perturbar
pessoas com altas habilidades. "Existe
uma discrepância de entendimento e
qualidade nos colegas, e isso acaba con-
tribuindo para aumentar a inadequação
aos contextos sociais".

E como lidar com esse aluno? O mais
indicado é procurar enriquecer os con-
teúdos curriculares e fazer adaptações.
"Esse estudante precisa de mais flexibi-
lidade nas cobranças e na quantidade de
tarefas, com mais qualidade ao invés de
quantidade. Crianças superdotadas não
têm tolerância para tarefas repetitivas ou
rotineiras e não carecem de repetições
para fixar conteúdos", enfatiza Maria
Lúcia. Para driblar esse "tédio", a espe-
cialista Renata Rodrigues orienta que
o professor conceda para a criança no-
vos temas de estudo e pesquisa. "Muitos
alunos com altas habilidades são diag-
nosticados com hiperatividade. Acham
que não estão fazendo nada por não se-
rem atendidos na sua necessidade".

Segundo a presidente do Inodap, o
professor deve ficar atento ao compor-
tamento do aluno superdotado e possi-
bilitar um vínculo afetivo. "Há risco de
que, quando se percebe diferente, o es-
tudante mascare sua capacidade para
ser aceito no grupo. Entender, acolher

e flexibilizar é o primeiro passo do pro-
fessor para que a criança utilize o po-
tencial". Quanto à formação dos profes-
sores, o Ministério da Educação oferece
cursos nos Núcleos de Apoio às Altas
Habilidades/Superdotação por meio das
secretarias estaduais e municipais. "O
Estado tem a obrigação de oferecer essa
capacitação, já que o aluno superdotado
se enquadra em educação especial, inde-
pendente de ser escola pública ou parti-
cular", explica Graciela Pérez.

A não-identificação de altas habi-
lidades pode ocasionar, de acordo com
Maria Lúcia, queda da autoestima, iso-
lamento, problemas de comportamen-
to, enfado, baixos resultados, ansieda-
de, depressão e desinteresse pela escola.
"Na vida adulta, a pessoa tem dificul-
dade para encontrar uma carreira e se
frustra constantemente". Outra atitude
errada, mas comum por parte de profes-
sores, é a desvalorização do superdotado.
"Encontramos um menino que tinha
um talento fantástico na área lingüísti-
ca. Ele escrevia muito bem, mas tinha
problemas de ortografia. O professor o
julgava mau aluno, por considerar ape-
nas as regras. A criança pode se tornar
muito intolerante ou, futuramente, uti-
lizar essas habilidades para algo negati-
vo", alerta Graciela. M
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