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as minhas 
palestras em 
escolas ou como N
coach para 

professores sobre o tema, 
ouço comumente a frase: 
“Infelizmente nunca tive 
um na minha sala de 
aula". No caso de pais 
que vêm pedir ajuda ou 
aconselhamento para 
seus filhos, primeiramente 
chegam tímidos, receosos 
por talvez parecerem 
arrogantes ao falar que 
acham que seu filho é 
diferente, age ou tem 
interesses que na visão 
deles não são comuns. 
Tanto um grupo como o 
outro, tanto os 
profissionais como os pais 
têm uma característica 
em comum: ambos não 
acreditam que têm um 
Superdotado consigo. 

Isso acontece porque o 
professor em geral, 
imagina o aluno 
superdotado como um 
aluno perfeito, que só tira 
nota 10, faz perguntas 
brilhantes e de 
preferência que mostre 
saber mais que ele 
mesmo. Já os pais em 

geral têm seu filho como 
inteligente sim, mas não 
chegam a crer realmente 
que ele seja superdotado. 
Os superdotados ou as 
pessoas portadoras de 
altas habilidades, de 
acordo com pesquisado-
res, representam de 2 a 
5% da população. Isso 
significa na prática, que 
em uma sala de aula com 
30 crianças 
provavelmente uma é 
superdotada. Mas quem? 
Poderia citar 
agora uma lista 
com as prová-
veis caracterís-
ticas destas 
crianças, porém 
opto aqui por 
um exemplo prá-
tico, fácil de ser 
identificado no
dia-a-dia.

Quem seria seu 
aluno superdo-
tado na sua sala 
de aula hoje? 
Aquele garoti-
nho(a) que só 
tira notas 9 e 
10? Minha 
resposta seria: 
talvez, mas 

provavelmente não. Mais 
provável é aquele aluno 
com notas médias, mas 
que presta muita atenção 
todas as vezes que ouve 
sobre um tema que não é 
cotidiano na sala de aula. 
Temas como a 
descoberta de um novo 
planeta, o terremoto 
no Haiti ou Libras 
(língua de sinais para 
surdos).

A criança portadora de 
altas habilidades costuma 
ser autoconfiante, por isso 
não se preocupa muito 
com o que os outros vão 
dizer, no caso, suas 
notas. Notas demonstram 
a opinião dos professores, 
da escola. Para ele é 
mais interessante dirigir 
suas energias para temas 
que realmente o 
interessam. Ou seja, ele 
se garante com notas 
médias e segue seu tema 
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olha sonhador pela 
janela. A dedicada 
professora se preocu-
pa que talvez Tobias 
sofra de déficit de 
atenção.

Apesar da reunião 
entre pais e a profes-
sora, as capacidades 
especiais do garoto 
continuam passando 
despercebidas. A pro-
fessora não vê coerên-
cia entre o relato dos 
pais e o que ela vê dia-

riamente na escola. Os 
pais também inseguros 
pela falta de informação, 
começam a acreditar que 
há algo errado com o 
filho.

Como será o futuro de 
Tobias se suas caracte-
rísticas não forem reco-
nhecidas? 

Tobias fará várias terapias, 
desperdiçando seu poten-
cial, tempo e energia. 
Frustrado e sem entender 

o que se passa 
com ele, o ga-

roto irá piorar 
as notas 
apesar das 

terapias, 
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predileto à fundo, com 
muita disciplina em 
casa. Por esta razão o 
professor não 
consegue muitas 
vezes identificá-lo em 
sala de aula. Um 

exemplo do cotidiano 
seria o de Tobias, 7 

anos que é 
apaixonado pelo 
Egito antigo. 

Tobias lê 
fluentemente, ainda 

não escreve bem à 
mão, somente no 
computador e não tão 
fluente (assincronia de 
desenvolvimento). Mas 
ele sabe o nome de todos 
os faraós, sabe de cor 
mais de 50 hieróglifos e 
como se fazia o processo 
de mumificação. Também 
reconhece objetos da 
época como vasos, ferra-
mentas e sabe sobre usos 
e costumes (alto grau de 
dedicação e perfeccionis-
mo). Este é o exemplo 
típico de um superdotado.

Sua professora não sabe 
o que ele lê em casa, na 
escola ele de preferência 
não lê, pois não gosta das 
histórias de aventura da 
Mariazinha. Seus colegas 
de escola só sabem que 

ele sabe dar 
cambalhotas 
como 
ninguém 
(estas 
crianças 

ao contrário dos clichês, 
costumam ter uma ótima 
coordenação motora), 
mas eles não têm muito 
em comum com ele. O 
melhor amigo de Tobias é 
um garoto de 10 anos que 
foi ao Egito com seus pais 
o ano passado e viu de 
perto uma pirâmide de 
verdade. Eles montam 
pirâmides de lego juntos.

A professora começa a 
pensar que ele não lê 
porque tem algum proble-
ma, talvez 
dislexia... Ou 
enquanto 
seu aluno 
nota 10 lê 
com 
maestria 
"Pauli-
nho jo-
gando 
futebol“, 
Tobias 

Ano II - Número 10 - Jul/Ago/Set 2015

D
re

a
m

s
ti

m
e
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ao contrário 
dos clichês, 

costumam ter 
uma ótima 

coordenação 
motora»



talvez até desenvolva 
características agressivas 
ou tendências para 
ludibriar a aula tornando-
se o “engraçadinho da 
classe”. Seus pais e a 
escola permanecerão no 
incógnito, sem poder 
ajudá-lo de fato. Se ao 

contrário os pais e 
professores de Tobias 
forem bem orientados 
sobre o tema Superdota-
ção, o cenário mudará 
completamente. Vejamos 
esta variante.

A professora já informada so-
bre suas necessidades espe-
ciais, dá a Tobias leituras 
complementares de acordo 
com seu interesse e tira uma 
hora por semestre onde 
Tobias pode apresentar para 
seus colegas seu tema 
predileto. Tobias fica radiante 

e se sente reconhecido. O 
menino encontra mais dois 
amigos, já que agora as 
crianças tiveram a oportuni-
dade de conhecê-lo melhor. 
Empolgado com tantas 
mudanças positivas, ele 
mesmo decide melhorar 
suas notas (as mudanças 

com a criança 
superdotada 
funcionam 
acentuadamente 
melhor quando 
partem dela mesma). 
Em uma conversa, a 
professora explica ao 
menino que ele 
precisa aprender a 
escrever melhor para 
passar seus conheci-
mentos sobre o Egito 
a outras 
crianças. Para 
isso ela vai 
reforçar seus 
exercícios de 
escrita. Tobias 
está tão feliz 
que aceita o 
acordo. Os 
pais estão 
satisfeitos.

A identificação das 
Altas Habilidades 
em uma criança 
pode ser decisivo 
no caminho desta. 
Infelizmente ligados 
ao termo existem 
ainda muitos 
clichês como por 
exemplo: Superdotados 
são gênios mas não 
sabem amarrar os 
sapatos, são crianças 
com problemas 
emocionais, não têm 
amigos, e tantos outros. 
Como o termo mesmo 

sugere, estes não passam 
de clichês gerados pela 
falta de conhecimento 
sobre o assunto. 
Felizmente a tendência é 
de mudança nos últimos 
10 anos no mundo todo. 
No Brasil se observa 
focos de projetos de 
apoio a estas 
crianças e o aumento 
constante de 
interesse sobre o tema 
entre profissionais ligados 
à área da educação. 
Cada vez mais professo-
res, pais, psicólogos, 
educadores buscam se 
informar melhor sobre o 
tema, podendo ajudar 
estas crianças a usufruí-
rem de suas capacidades, 

se integrando completa-
mente na escola, tornan-
do-se pessoas equilibra-
das e felizes. Acentuo 
aqui também que a inte-
gração satisfatória do 
superdotado em classe, 
beneficia não só estas 
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«No Brasil se 
observa focos 
de projetos de 
apoio a estas 
crianças e o 
aumento 
constante de 
interesse sobre 
o tema entre 
profissionais 
ligados à área 
da educação.»

«Superdotação é 
um fenômeno 

natural e inato da 
pessoa e não se 
reduz à uma só 
característica, 

mas sim consiste 
em um conjunto 

delas.»
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crianças, como toda a 
dinâmica da sala de aula.

É verdade que o superdo-
tado pode ter problemas e 
distúrbios que ocorram 
paralelamente à superdo-

tação, podendo haver o 
superdotado disléxico, 

com discalculia, 
hiperativo e o autista 
superdotado, o que 

chamamos de Síndro-
me de Asperger. Mas 

estes distúrbios não são 
inerentes à Superdotação, 
são distúrbios que podem 
ocorrer em qualquer 
criança. Existem também 
os exemplos de superdo-
tados com notas máximas 
na escolas e o contrário, 

aqueles que até apresen-
ta desempenho abaixo da 
média. 

Gostaria de um outro 
exemplo? Laura de 2 
anos, que decorou o tele-
fone da sua avó, toda a 
estória do chapeuzinho 
vermelho do seu novo CD 
e aprendeu a contar até 
10 em três línguas, dá 
uma grande amostra de 
suas altas habilidades. 
Superdotação é um fenô-
meno natural e inato da 
pessoa e não se reduz à 
uma só característica, 
mas sim consiste em um 
conjunto delas. Não há 
uma regra rígida que 
caracterize estas crian-

ças. Então como reconhe-
cê-las? Um olho clínico, 
experiente de um profis-
sional no assunto pode 
ajudá-los.

The Gifted Childs é o 
termo em inglês e quer 
dizer crianças presente-
adas, seja pelos céus ou 
pela natureza, de acordo 
com a crença de cada 
um, mas o fato que real-
mente é um presente, 
uma dádiva a mais que 
lhe é posta no berço. 
Cabe à nós ajudá-las para 
que estas crianças 
possam desenvolver seus 
talentos e presenteá-los 
ao mundo.

O poder do boca a boca
Atire a primeira pedra 
quem nunca recorreu a 
um familiar ou amigo 
para pedir indicações 
sobre a qualidade de 
um bem ou serviço an-
tes de adquiri-lo. A con-
sulta boca a boca esta-
belece o senso comum 
e ajuda o consumidor a 
decidir por este ou a-
quele fornecedor. Pes-
quisa desenvolvida para 
a tese de doutorado do 
economista Marcelo de 
Carvalho Pereira, defen-
dida no Instituto de Eco-
nomia (IE) da Unicamp, 
não somente ratifica es-
se entendimento, como 
revela que as redes 
sociais reais influenciam 
até mesmo na maneira 
como as empresas 
concorrem entre si. O 
trabalho foi orientado 
pelo professor David 
Dequech Filho.

http://ow.ly/Sx5Iy

Como é que é?
Usar a linguagem 
audiovisual para falar 
sobre conteúdos da 
química, física e 
biologia. A proposta é 
da série Como é que é?, 
nova produção da 
MultiRio. Com roteiro 
de Wladimir Weltman, 
as histórias são movidas 
pela curiosidade do 
adolescente Tomás. Ao 
lado de Hermenegilda, 
o jovem busca entender 
os fenômenos que o 
cercam por meio de 
experiências. Ele faz uso 
também das etapas do 
método científico 
(problema, hipótese, 
experimento e conclu-
são) para aprender mais 
sobre as reações quími-
cas e uma série de ou-
tros assuntos.  A produ-
ção é voltada para alu-
nos do 6° ao 9° ano do 
Ensino Fundamental.

http://ow.ly/SxbJk

Educação e 
Neoliberalismo: a 

transformação dos 
indivíduos em 

http://ow.ly/Sx6u2

Usar a linguagem 
audiovisual para falar 
sobre conteúdos da 
química, física e 
biologia. A proposta é 
da série Como é que é?, 
nova produção da 
MultiRio. Com roteiro 
de Wladimir Weltman, 
as histórias são movidas 
pela curiosidade do 
adolescente Tomás. Ao 
lado de Hermenegilda, 
o jovem busca entender 
os fenômenos que o 
cercam por meio de 
experiências. Ele faz uso 
também das etapas do 
método científico 
(problema, hipótese, 
experimento e 
conclusão) para 
aprender mais sobre as 
reações químicas e uma 
série de outros 
assuntos.  A produção é 
voltada para alunos do 
6° ao 9° ano do Ensino 

http://ow.ly/Sx7mU


