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EDUCAÇÃO

l SÃO PAULO. Aos 9 anos de ida-
de, Bernardo Dias já está na oita-
va escola. Sua mãe, Ana Paula
Amaral do Carmo, conta que
muitas delas deram desculpas
para justificar a necessidade de
troca. Para ela, no entanto, o pro-
blema é que não sabiam como li-
dar com o filho, que, após passar
por várias instituições, foi diag-
nosticado como superdotado.

— Teve escola que me pediu
para tirar o Bernardo de lá com a
desculpa que ele comia muito
lanche. Ele chegou a ser maltra-
tado por uma professora, que
não admitia que ele terminasse
as tarefas rapidamente e pedia
aos coleguinhas para não falar
com ele em sala — contou Ana.

Por falta de preparo dos pro-
fessores para identificar alunos
como Bernardo, casos como o
dele ainda são comuns em esco-
las públicas e particulares no
Brasil. A boa notícia é que, ano a
ano, tem aumentado o número
de alunos diagnosticados como
superdotados, segundo dados
do Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP), órgão do Minis-
tério da Educação (MEC).

Em 2010, eram 8.851 estudan-
tes superdotados matriculados
emescolaspúblicaseprivadas;e
no ano anterior, 5.478, ou seja,
um aumento de quase 62%. Em
2000, o total era apenas 682.

Segundo a diretora de políti-
cas de educação es-
pecial da Secretaria
de Educação Conti-
nuada, Alfabetiza-
ção, Diversidade e
Inclusão (Secadi) do
MEC, Martinha Du-
tra, o aumento ocor-
reu porque os pro-
fessores estão mais
aptos a identificar os
superdotados.

Em 2005, o ministé-
rio criou os Núcleos
de Atividade de Altas
Habilidades/Super-
dotação (Naahs) pa-
ra ajudar na forma-
ção de professores e,
com isso, saibam re-
conhecer com mais
facilidade os super-
dotados e também
estimular a habilida-
de e criatividade de-
les. O MEC criou um
núcleo em cada uni-
dade da federação,
mas a gestão é feita
pelos estados.

— O núcleo treina professo-
res para identificação e desen-
volvimento de atividades para
os alunos. Mais professores po-
dem estar sabendo como iden-
tificar os alunos superdotados
— diz Martinha Dutra.

Para o MEC, alunos superdota-
dosoucomaltashabilidadessão
aqueles que “demonstram po-
tencial elevado em qualquer
uma das seguintes áreas, isola-
das ou combinadas: intelectual,
acadêmica, liderança, psicomo-
tricidade e artes”. Além disso, es-
ses estudantes têm “grande cria-
tividade, envolvimento na apren-
dizagem e na realização de tare-
fas em áreas de seu interesse”.

Porém, entidades especializa-
das em superdotados apontam
dificuldades. Para a presidente
da Associação Paulista para Al-
tas Habilidades / Superdotação
(Apahsd), Ada Toscanini, o pro-
blema da formação de especia-
listas ainda persiste:

— Os professores, de forma
geral, ainda não têm formação
adequada para identificar os su-
perdotados nem para atendê-
los. O superdotado ainda é dis-
criminado, visto como doente,
pessoa com problemas nervo-
sos ou hiperativo.

A presidente do Conselho
Brasileiro para Superdotação
(Conbrasd) — organização
não-governamental que reúne
profissionais da área e pais —,
Cristina Delou, também acredi-
ta que ainda há muitos profissi-
onais despreparados.

— Os cursos de formação de
professores de graduação não
têm conteúdo específico para

identificação de superdotados.
E quase não existem programas
de mestrado voltados para a
educação de superdotados —
observa Cristina, que é profes-
sora e pesquisadora da Facul-
dade de Educação da Universi-
dade Federal Fluminense (UFF).

Segundo ela, os Núcleos de Ati-
vidade de Altas Habilidades/Su-
perdotação (Naahs) só podem
formar profissionais que traba-
lham na rede estadual, deixando
de fora os de escolas municipais
e privadas. Além disso, destaca,
os núcleos, cujas ações são geri-
das por cada estado, não funcio-
nam a contento, pois não têm
prestado atendimento aos alu-
nos e às famílias deles.

Estímulo em laboratórios de
universidades

O MEC reconhece que apenas
alguns núcleos fazem atendi-
mento direto aos alunos e pais
de alunos. Mas o ministério afir-
ma que eles têm monitorado as
ações de estímulo à aprendiza-
gem dos estudantes nas “salas
de recurso” das escolas públi-
cas, onde os superdotados, as-
sim como as pessoas com defici-
ência, têm que receber suple-
mentação escolar. Nelas, os alu-
nos devem encontrar materiais e
profissionais capacitados para
atendê-los no contraturno.

Segundo o Conbrasd, como os
superdotados podem ter nível
deconhecimentosuperioraode
professores da escola, o ideal é
que eles frequentem laboratóri-
os de universidades para que se
sintam estimulados.

Foi o que aconteceu com Kei

Sawada, que aos 4 anos de idade
já havia se alfabetizado sozinho
em português e inglês.

— A escola ficou muito chata
para ele. Conseguimos que fre-
quentasse o laboratório de altas
energias da UFF. Depois de uns
meses, recomendaram que ele fi-
zesse logo o vestibular e ele foi
acelerado de série. Ele estava
com 16 anos quando passou em
primeiro lugar no vestibular de
Física na Universidade Federal
do Rio — conta a mãe de Kei,
Anunciata Sawada.

Mas a aceleração escolar —
quando a criança “pula” uma ou
mais séries — não é um proces-
so simples. Em São Paulo, por
exemplo, mães estão procuran-
do a Justiça para conseguir limi-
tares que permitam esse avanço
de série. A Secretaria de Educa-
ção entende que o procedimen-
to é irregular, pois ainda não foi
regulamentado pelo Conselho
Estadual de Educação. Mas, em
nota, o conselho afirmou que
não precisa regulamentar a
questão, pois a Lei de Diretrizes
e Bases da Educação já prevê a
possibilidade de aceleração.

André da Rocha Domingues,
de 7 anos, já tinha sido acelerado
quando se viu obrigado a retro-
cederdesérie,pordeterminação
da secretaria.

— Em janeiro, fomos informa-
dos que ele teria que voltar para
o 2, ano do fundamental. E ele
voltou. Foi difícil, ele não queria
ter que estudar tudo de novo.
Meses depois, consegui uma li-
minar na Justiça, e ele foi transfe-
rido para o 3, ano — relata a mãe
de André, Cátia Domingues. n

Escolas melhoram diagnóstico de superdotados
Cresce número de alunos identificados com altas habilidades, mas associações cobram mais preparo dos professores

Marcelle Ribeiro
marcelle@sp.oglobo.com.br

l SÃO PAULO. Encontrar
uma escola preparada para
atender superdotados não
é tarefa fácil, mesmo entre
os colégios particulares. A
carioca Anunciata Sawada
conta que uma escola parti-
cular tradicional do Rio não
quis aceitar o filho, Kei, que
hoje tem17 anos. A matrícu-
lasóseria feitaseamãepro-
metessequeo jovemse“en-
quadraria à escola”.

— Esses jovens são muito
questionadores. Às vezes,
têm mais conteúdo que os
professores.Aescolaachou
que ele poderia não querer
fazer exercícios e provas ou
que seria um desagregador.
Ela teve medo de ter que li-
dar com a situação.

Anunciata afirmou que a
recusa lhecausousurpresa:

— Eu não esperava que
uma situação dessa fosse
acontecer, até porque
acho que uma criança as-
sim pode trazer bons re-
sultados para a escola.

Segundo a presidente do
Conselho Brasileiro para
Superdotação, Cristina De-
lou, se as escolas não esti-
mularem adequadamente
os alunos, o potencial delas
pode ser desperdiçado.

— A criança fica entedia-
da pela rotina, deprimida, e
há um desperdício do talen-
to. Há casos em que profes-
sores impedem que o aluno
faça perguntas e em que a
criança brilhante começa a
ficar sem interesse, não
quer se destacar — alerta.

Mãe de dois superdota-
dos que estudam em uma
escola particular em São
Paulo, Florangel Marquez
optou por colocar os fi-
lhos Gabriel, de 9 anos e
Camila, de 8, para fazer
atividades extras:

— Eles não achavam as
atividades da escola inte-
ressantes. Elas não ofereci-
am desafio. Foi a forma que
achei de suprir as necessi-
dades que tinham. Eles já fi-
zeram aula de robótica, ci-
ências e teatro e, agora, es-
tão fazendo aula de música.

Identificação é
falha também
em particulares

Marcos Alves/02-04-2012

GABRIEL E Camila: como os irmãos não se sentiam desafiados pelas atividades extras da escola, a saída foi buscar opções fora, como as aulas de música

Marcos Alves/02-04-2012
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 9 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 4.




