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Henrique, 17 anos. Quase o estereótipo do superdotado, com seus óculos 

redondos. Ilusão rapidamente rompida pela luminosidade de sua expressão, sua 

exuberância no contato. Falante, muito falante. Cheio de idéias, tornou-se 

escritor de sucesso já criança. Faz de tudo: acampa e treina na NASA, ganha 

prêmios com seus livros infantis e até um com um filme de curta metragem. É 

sociável, engraçado, brilhante. Vem de uma família estruturada e de um 

ambiente acolhedor, que apoia suas iniciativas. Aproveita tudo muito bem. 

Rodrigo, 26. “Cobaia”, desde os 11 anos, de todos os nossos 

experimentos na educação dos mais capazes. Mexia com tudo, com arte, com 

computador. Inventava parte dos artefatos que usamos até hoje, nas horas que 

passava no laboratório, que vivia nos atazanando para usar o dia todo. Multi 

talentoso, é poeta, fotógrafo, enquanto dá conta de uma carreira precoce de 

pesquisador em equipe internacional, em ciência das mais sérias, a Biologia. 

Filho de família de classe média, compartilha com os vários irmãos o rótulo de 

“superdotado”, para o qual a mãe olha com atenção e reconhecimento, e não 

preocupação. Pai de família, vive uma vida desprendida e “ecológica” nos limites 

da cidade. 
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Esse é o lado luminoso do trabalho de facilitar o desenvolvimento de 

potenciais diferenciados. Pessoas interessantes e interessadas, curiosas e 

afetivas, muito diferentes dos estereótipos. 

O que deu certo? Não é possível precisar. 

Na maioria dos casos, pais, solteiros ou não, amigos e confiantes, 

capazes de respeitar e incentivar as buscas empreendidas por seus filhos. A 

auto estima preservada, atualizando a capacidade de fazer e manter amigos, de 

conviver em diferentes ambientes. Talvez uma vida escolar sem percalços, 

suave, mesmo que não “nota 10”. 

O lado sombrio também está presente. 

Gabriel queria ter certeza de que sempre faria o melhor: trabalho, curso, 

projeto. Incansável, assumia para si todos os trabalhos de grupo. Não podia 

tolerar que não saísse tudo perfeito, e ninguém fazia direito como ele. Criticava 

os colegas pelas mínimas falhas, e sua aceitação pelo grupo deixava muito a 

desejar. Na época da escolha da faculdade, seu dilema deixava qualquer um 

próximo a ele aflito. Como escolher? Como dominar todas as habilidades 

sozinho? Sua resposta era: fazer tantas faculdades quantas coubessem nas 24 

horas do dia. E mesmo assim ficava faltando… Tinha gastrite, não dormia, e foi 

aí que, após várias conversas, foi encaminhado para psicoterapia. 

Tamara era também um caso sério. Uma bonequinha, desde pequena 

vinha vestida para a escola com roupas que não podiam ser amassadas, 

fivelinhas, lacinhos. Não podia tocar nem ser tocada. Vivia no médico, por 

qualquer espirro. Um hábito da família, muito doente, segundo a mãe. Aos 8 

anos, tinha agenda de executivo: piano, artes marciais, matemática, xadrez. Era 

campeã em pelo menos três dessas modalidades, além de ter escrito um livro. 

Saía de casa às 7 e voltava às 8 da noite, porque assim não via as doenças e 

problemas. Claro, não via ninguém! Retraída, se auto agredia quando achava 

que não tinha feito tudo com perfeição. Perdemos o contato com ela ao 

sugerirmos um atendimento familiar. 

Essas são histórias de desencontros, também bastante comuns. 

O que deu errado? Também uma combinação difícil de definir. 



Famílias opressivas, exigentes, pressionam por resultados, não olham 

para as crianças, exigindo o impossível. Têm dificuldade em estabelecer limites, 

sufocam ou são permissivas demais, deixando a criança sem referência. O alto 

grau de exigência dessas crianças para consigo mesmas as imobiliza, 

impedindo-as de progredir. 

Tudo isso está analisado, explicado, previsto exaustivamente nos 

manuais sobre como criar ou educar uma pessoa talentosa: a importância da 

aceitação da família e dos pares, do incentivo e do desafio. De estimular sem 

pressionar, respeitar o ritmo da criança e acompanhar necessidades especiais. 

Para além das teorias, gostaria de oferecer para reflexão minha experiência 

como coordenadora do programa para alunos talentosos oferecido pelo Colégio 

Objetivo. Com isso espero, mais que responder, deflagrar questões que possam 

motivar discussão. 

Diferentemente da maioria dos países do mundo, a superdotação no 

Brasil é predominantemente ignorada, quando se trata da prática educacional. 

Órgãos encarregados do estabelecimento das diretrizes de Educação e Saúde 

costumam incluí-la nas deliberações oficiais, mas na prática, pouco acontece. 

Num país de carências, não se considera relevante o atendimento diferenciado a 

quem já tem um “dom”.  

O  Programa Objetivo de Incentivo ao Talento resulta de um projeto de 

cooperação entre a Universidade Paulista e o Colégio Objetivo. Esta 

combinação cria uma série de particularidades e define o formato do programa, 

do qual fazem parte o atendimento aos alunos do Colégio Objetivo, o 

atendimento à população em geral nos Centros de Psicologia Aplicada da UNIP, 

além de formação de profissionais especializados, pesquisas, intercâmbio com 

entidades nacionais e internacionais. 

No Colégio Objetivo, o POIT identifica alunos superdotados de 1a. a 8a. 

série, oferece cursos extracurriculares para os alunos identificados, assim como 

orientação às famílias e aos profissionais. O trabalho se apoia na premissa de 

que a educação especializada deve ser sistemática e inserida em contexto 

articulado e coerente, multidimensional. Assim, a atuação em várias frentes 



permite a avaliação da prática frente aos fundamentos e inovações possíveis, 

em ciclos de renovação. 

A identificação se dá por meio da combinação entre dados quantitativos, 

como os resultados obtidos em testes, e dados qualitativos, como a indicação 

dos professores e coordenadores, que identificam criatividade, motivação, alto 

desempenho acadêmico, além de talento em áreas como literatura e arte. A 

observação não se encerra no momento em que o aluno é identificado, 

aprimorando-se através das atividades extracurriculares, nas quais é possível 

reconhecer outros talentos. Mais que gênios distantes do mundo real, 

pretendemos criar condições de desenvolvimento de seres humanos “normais” 

dotados de habilidades específicas. Por isso combatemos o isolamento das 

salas especiais – que privilegiam o desenvolvimento intelectual negligenciando 

as relações afetivas – assim como a sobrecarga de atividades. 

A partir da avaliação, o aluno é convidado a participar do programa de 

cursos extracurriculares, agrupados em duas áreas – Tecnologia e 

Humanidades, cujo objetivo é estimular os potenciais das crianças e encorajá-

las para que usem seus recursos de modo criativo, respeitando seu próprio ritmo 

e adquirindo critérios pessoais de avaliação. 

A programação extracurricular desenvolve-se segundo pressupostos que 

a diferenciam do que considera-se característico em programas para 

superdotados, uma vez que as mudanças mundiais, a complexidade, o acúmulo 

de informações, a conseqüente incapacidade de transmissão do conhecimento 

adquirido, determinam a necessidade de aplicar outros recursos educacionais, 

diferentes dos que vêm sendo privilegiados até o momento. Num mundo em 

processo de globalização e de conseqüente necessidade de respeito à diferença 

e à particularidade, mais que o ensino de conteúdos disciplinares, as 

necessidades formativas são diferentes. Ao ideal de homem mecanizado da 

sociedade industrial, opõe-se a noção de um homem contemporâneo 

polivalente, capaz de composição com outros, respondendo a seus potenciais e 

também seus desejos. O sujeito contemporâneo demanda uma formação na 

qual seja possível o design de recortes particulares e o desenvolvimento do 



pensamento interdisciplinar e complexo, para lidar com realidades também 

complexas.  

Diante desta demanda, a oferta de atividades de enriquecimento, numa 

base extracurricular, permite maior flexibilidade, por não estarem comprometidas 

com currículos pré-fixados. Do ponto de vista dos relacionamentos, favorece 

maior intercâmbio interpessoal com os pares do curso especial, e integração 

com os da sala de aula comum, onde os alunos são mantidos.  

As atividades extracurriculares são organizadas de modo a oferecer uma 

gama variada de opções, dos contos de fadas à robótica, para que cada criança 

experimente possibilidades, identificando-se com as que correspondem aos 

seus desejos e habilidades.  

Ao focalizarem o desenvolvimento pessoal ao mesmo tempo que o 

estabelecimento de uma programação vinculada com a realidade circundante, 

as atividades do POIT mantêm o desafio, evitando a monotonia, por meio de 

programas mais flexíveis, além de mostrar que pequenas alterações na rotina 

usual da escola permitem, ao mesmo tempo, a diferenciação e a integração. 

 

 

 

 


