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or uma medalha, o jovem Rodri
go Sanches, 16 anos, passa todas 
as tardes enfurnado em uma sala 

treinando, e, uma vez por mês, cruza os 
870 quilômetros que separam São Paulo 
de Brasília para encontrar os outros 
cinco integrantes da equipe que repre
sentam com ele o Brasil no Exterior. 
Rodrigo é estudante olímpico e, assim 
como os esportistas profissionais, dedica 
grande parte de seu tempo e sua energia 
às competições. A rotina puxada já ren
deu frutos. Ele ganhou ouro na Olimpía
da Brasileira de Matemática em 2011 e, 
neste ano, dois bronzes em competições 

internacionais - na Romênia e no Tor
neio Ibero-Americano. O próximo de
safio é a Olimpíada Internacional de 
Matemática, prova mais importante na 
área, que acontece no próximo mês, na 
Argentina. Quem vê o aluno do segundo 
ano do Ensino Médio imerso em livros 
e exercícios não imagina que o envolvi
mento é recente. "Já tinha ouvido falar, 
mas achava meio fora da minha realida
de", diz. A entrada no mundo das com
petições de conhecimento aconteceu em 
2010, após mudar para uma escola onde 
os alunos são incentivados a competir 
- hoje, vários colégios particulares têm 

salas especiais para treinar os estudantes 
e dão bolsas para os medalhistas. 

No Ministério da Educação, o tema 
também começa a ganhar destaque. Nos 
gabinetes do órgão se discute uma grande 
olimpíada de conhecimentos para a rede 
pública, prevista para 2013. Os planos se 
justificam. Ano a ano, mais estudantes 
participam dos torneios científicos, que 
são cada vez mais numerosos - de 2005 
até agora, surgiram cinco novas compe
tições nacionais. Só a Olimpíada Brasi
leira de Astronomia e Astronáutica, 
uma das mais concorridas, deve chegar 
à marca de um milhão de participantes 
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Text Box
Fonte: IstoÉ, São Paulo, ano 36, n. 2221, p. 84-85, 6 jun. 2012.




