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RESUMO 

ARANTES, Denise Rocha Belfort. Uma investigação sobre pessoas com altas 
habilidades/superdotação: dialogando com Marion Milner. 2011. 108 p. Dissertação (Mestrado em 
Psicologia Clínica). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2011. 

A partir de demandas profissionais, interessei-me pelo aprofundamento dos estudos a respeito 

das altas habilidades/superdotação e, na medida em que descobria mais a respeito, sob o 

enfoque educacional, me questionava sobre a relevância de um estudo sobre como esse 

fenômeno impactaria essas pessoas. Na literatura, há estudos cujo foco está no aluno, nas 

políticas públicas e nos programas educacionais para ele criados, enquanto que aspectos 

emocionais e características relativas ao seu desenvolvimento afetivo têm sido pouco 

explorados. Este estudo pretende compreender a forma como cinco pessoas com altas 

habilidades/superdotação se posicionam no mundo, por meio do relato de experiências 

vivenciadas como significativas. Utilizo o referencial teórico de Marion Milner, para auxiliar 

na compreensão do modo como lidam com sua criatividade e como isto influencia em suas 

pessoalidades. Baseei-me no método fenomenológico, que permitiu extrair as unidades de 

significado presentes nas entrevistas realizadas, para posterior discussão psicanalítica. Esta 

pesquisa foi realizada em vértice qualitativo, os dados foram coletados por meio de entrevista, 

parcialmente aberta e semiestruturada, que levou a relatos em forma de depoimentos, com 

pessoas com altas habilidades/superdotação, jovens e adultas. Foram entrevistadas sete 

pessoas e, para a análise, após redução eidética, foram reescritas e apresentadas cinco. 

Concluiu-se que pode ser difícil ser uma pessoa com altas habilidades/superdotação, quando 

suas necessidades de acolhimento não são satisfeitas. Mas se ela puder integrar, por meio da 

criatividade, sua interioridade, será facilitada a sua adaptação ao mundo, imprimindo nele 

uma marca pessoal, que o torna habitável. 

Palavras-chave: Inteligência, Altas habilidades, Superdotação, Milner, Criatividade. 



ABSTRACT 

ARANTES, Denise Rocha Belfort. An investigation of people with high ability/giftedness: dialogue 
with Marion Milner. 2011. 108 p. Dissertation (Master Degree on Clinical Psychology). Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2011. 

From professional demands, I became interested by deepening the studies of high 

ability/giftedness and, to the extent that I was discovering more, under the educational focus 

was questioning me about the relevance of a study on how this phenomenon would impact 

these people. In the literature, there are studies whose focus is on student, in public policies 

and in educational programmes for he created, while the emotional aspects and characteristics 

regarding their affective development have been little explored. This study aims to understand 

how five people with high ability/giftedness position themselves in the world, through 

reporting experiences experienced as significant. I use the theoretical reference Marion 

Milner, to assist in understanding the way how to deal with his creativity and how this 

impacts on your personalia. Based on the phenomenological method, which allowed to extract 

the units of meaning present in the interviews conducted, for later psychoanalytic discussion. 

This survey was conducted in a qualitative vertex, the data were collected through interview, 

partially open and semi-structured, which led to reports in the form of testimonials, with 

people with high ability/giftedness, young people and adults. Seven people were interviewed, 

and for the analysis, after Eidetic reduction, were rewritten and made five. It was concluded 

that can be hard to be a person with high skills/giftedness, when their host needs are not met. 

But if she can integrate, through creativity, your interiority, will be facilitated their adaptation 

to the world by printing it a personal brand, making it habitable. 

Keywords: Intelligence, High ability, Giftedness, Milner, Creativity. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Adentrando o campo 

Interessei-me pelo estudo das pessoas com altas habilidades/superdotação por conta de 

minha ocupação profissional. 

Desde 2004, faço parte da equipe do Centro de Apoio Pedagógico Especializado 

(CAPE), que corresponde ao Serviço de Educação Especial da Secretaria de Estado da 

Educação de São Paulo. Como técnica, minhas atribuições visam o apoio à inclusão 

educacional de alunos com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação1 oferecendo aos professores formação continuada e suporte à 

proposição de implantação das políticas públicas no Estado. 

Meu primeiro contato com a questão das altas habilidades foi em 2005. Na ocasião, 

por solicitação do Ministério da Educação (MEC), a Secretaria Estadual de Educação (SEE) 

precisava indicar dois profissionais, um psicólogo e um pedagogo, para coordenar a 

implantação de um Núcleo de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação (NAAH/S) que 

deveria funcionar em todos os estados da Federação. Naquele momento, eu era a única 

psicóloga do CAPE e fui indicada para essa empreitada. 

Participei de formações em serviço promovidas pelo MEC, nos anos de 2006 e 2007, 

com profissionais de renome e iniciei meus estudos sobre o tema. 

Paralelamente à minha formação pessoal, enquanto Coordenadora do NAAH/S, era 

minha função definir uma política pública estadual, condizente com a que era proposta em 

âmbito Federal, de atendimento aos alunos com altas habilidades/superdotação, que fosse 

compatível com a realidade e o gigantismo da rede púbica estadual. Além disso, era preciso 

desenvolver um plano de formação em serviço para os professores que atuam na rede estadual 

paulista, para isto, recorri a profissionais, com larga experiência na área, para atuarem como 

consultores e me apoiarem nessa tarefa. 

Para compreender melhor a educação desses alunos, contexto no qual eu estava imersa 

por conta de minhas responsabilidades profissionais, em 2008, iniciei o curso de 

especialização “Educação Especial para bem Dotados e Talentosos” oferecido, na 

                                                             
1 Termos adotados com base na definição do público alvo da Educação Especial contidos na Política Nacional da Educação 
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva publicada em 2008. 
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modalidade à distância, pela Universidade Federal de Lavras (UFLA), curso esse finalizado 

recentemente. 

Na medida em que aprofundava meu estudo sobre a temática, com esse viés 

educacional, me questionava sobre a relevância de uma investigação de como o fato de ter 

altas habilidades/superdotação impacta a vida das pessoas. 

Enquanto psicóloga, tenho me preocupado em tentar compreender o que realmente 

essas pessoas têm a dizer de suas experiências, como se reconhecem e que implicações esse 

reconhecimento, próprio e da sociedade, acarreta para sua pessoalidade. 

Recorri às páginas de busca na Internet e aos sites indexados e não encontrei trabalhos 

que abordassem esta questão, tendo em vista, que grande parte das publicações, na área, 

relaciona-se às demandas educacionais desses alunos e as implicações de suas características 

pessoais em seu processo de escolarização. 

Por isso, decidi fazer uma pesquisa, com viés psicológico, voltada para a compreensão 

dessas pessoas em sua relação com o mundo e com esse potencial superior. 

Este estudo pretende compreender a maneira como os indivíduos com altas 

habilidades/superdotação se posicionam no mundo, por meio do relato das experiências 

vivenciadas como significativas e que marcaram, positiva ou negativamente, suas trajetórias. 

Traz, ainda, o referencial teórico de Marion Milner (Capítulo 3), para auxiliar na compreensão 

do modo como lidam com sua criatividade e de que forma isto influencia sua pessoalidade. 

1.2 Revisão bibliográfica 

Após um levantamento bibliográfico, acerca do tema, em sites com bancos de teses 

como os da CAPEs, da Universidade Federal de Santa Maria e da Universidade Estadual do 

Rio de Janeiro, que possuem tradição na orientação de pesquisas sobre o assunto, pude 

constatar que nos últimos 5 anos, as dissertações e teses abordaram questões como: a 

formação dos professores para atuarem com esse alunado (REIS, 2006); a identificação 

(MARTINS, 2006; CARDOSO, 2009; NEGRINI, 2009); a subjetividade (OLIVEIRA, 2007; 

MONTE, 2009); a relação entre altas habilidades e o Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade – TDAH (GERMANI, 2006); a ocorrência de altas habilidades em indivíduos 

de assentamento rural (PERAINO, 2007); programas específicos para os alunos com altas 

habilidades (BRANDÃO, 2007); compreensão do fenômeno da superdotação (BIFON, 2009; 
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FORTES, 2008); importância da escola para o desenvolvimento de habilidades 

(DELPRETTO, 2009); características individuais e familiares de adolescentes talentosos 

(CHAGAS, 2008); representação do feminino em programas de atendimento (REIS, 2008); 

inclusão escolar desses alunos (DEVALLE, 2007; PEREIRA, 2008; RECH, 2007); a 

construção de práticas pedagógicas para esse alunado (ARNAL, 2007; CRUZ, 2007; 

MACHADO, 2007); representação social dos professores (BARRETO, 2008); altas 

habilidades/superdotação em crianças e adolescentes negros (MORAES, 2009); motivação no 

contexto escolar (SILVA, 2009); expectativas familiares sobre o papel da escola (OLIVEIRA, 

2009); mitos (AZEVEDO, 2008); construção de identidade (PÉREZ, 2008); características e 

desenvolvimento de um aluno com superdotação e síndrome de Asperger (GUIMARÃES, 

2009). 

O grande foco das pesquisas está no aluno, nas políticas públicas e nos programas 

educacionais para ele criados. Essas constatações foram confirmadas por Alencar (2007a) 

que, chama a atenção para a importância de se estudar as características emocionais dos 

sujeitos com altas habilidades/superdotação como a assincronia, o subrendimento e o 

perfeccionismo, características, que, segundo a autora, não foram estudadas com a 

profundidade que merecem. 

De modo geral, considera-se o indivíduo com altas habilidades/superdotação como 

aquele que apresenta um desempenho acima da média, em determinadas áreas do 

conhecimento (acadêmico, artístico ou psicomotor), e que necessita de um atendimento 

educacional especializado, com ênfase na suplementação curricular, visando o 

desenvolvimento de suas potencialidades. 

De acordo com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva, publicada em 2008: 

Alunos com altas habilidades/superdotação demonstram potencial elevado em 
qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, 
liderança, psicomotricidade e artes. Também apresentam elevada criatividade, 
grande envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de seu 
interesse. (BRASIL, 2008, p. 15). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que de 3% a 5% da população geral 

apresenta altas habilidades/superdotação, “portanto, em nosso País teríamos quase seis 

milhões de pessoas com altas habilidades” (PÉREZ, 2003, p. 6). 
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Uma característica dessa população é a assincronia, que pode ser descrita como um 

desenvolvimento psicomotor, intelectual, afetivo e cronológico não linear, trazendo ao 

indivíduo uma intensa sensação de descompasso na sua relação com o mundo (OUROFINO; 

GUIMARÃES, 2007). Esses indivíduos demonstram um desenvolvimento intelectual bastante 

avançado, enquanto que o emocional transcorre dentro da normalidade para a idade ou, em 

alguns casos, fica aquém do esperado. Existe uma “disparidade entre seu desenvolvimento 

cognitivo e maturidade física ou emocional” (FLEITH; ALENCAR, 2007, p. 45). 

Uma criança com organização cognitiva bastante avançada pode apresentar também 
um alto nível de sensibilidade emocional. Essa sensibilidade pode variar 
enormemente – assim, em um momento ela pode demonstrar um grande avanço 
emocional, e em outros momentos, grande imaturidade. (VIRGOLIM, 2003, p. 17). 

Os indivíduos com altas habilidades/superdotação apresentam um desenvolvimento 

emocional aguçado, levando-os a uma percepção mais ampla dos acontecimentos da vida. 

Essa sensibilidade pode ultrapassar sua capacidade de absorver, processar e nomear o que é 

sentido. Isto não significa que todos os indivíduos sejam emocionalmente desajustados, só 

assinala a importância da oferta de espaços adequados para que eles possam elaborar suas 

vivências e emoções. 

Uma questão relevante é a diferença de gênero, no que tange à expressão dos talentos. 

Nota-se que os meninos são muito mais indicados e reconhecidos do que as meninas. Tal fato 

é influenciado pela cultura em que vivemos, na qual meninas são criadas para se adaptarem 

com mais facilidade ao contexto em que estão inseridas, aceitando melhor as limitações 

impostas pelo ambiente, enquanto os meninos podem desenvolver comportamentos 

inadequados quando não atendidos, expressando, assim, sua insatisfação.  

As meninas superdotadas são menos aceitas que suas colegas e podem ser percebidas 

como arrogantes e egocêntricas. Já os meninos são mais queridos e considerados criativos, 

divertidos e espertos, sendo, portanto, mais aceitos, identificados e atendidos em suas 

necessidades (LANDAU, 2002). 

Em certos casos, pode haver intensa preocupação dos pais e professores em relação 

aos dotes intelectuais, sendo dada pouca relevância para os aspectos sociais e emocionais 

desses indivíduos, ocasionando frustrações e desajustes (LANDAU, 2002). 

Em minha prática profissional diária, deparo-me com a apreensão, por parte de pais e 

professores, no que tange à identificação e atendimento desses indivíduos. Eles sentem-se 
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inseguros em apontar características que indiquem habilidades acima da média, se comparado 

a seus pares de idade. 

No Brasil, superdotação ainda é vista como um fenômeno raro e prova disso é o 
espanto e curiosidade diante de uma criança ou adolescente que tenha sido 
diagnosticado como superdotado. Observa-se que muitas são as idéias errôneas a seu 
respeito presentes no pensamento popular. (ALENCAR, 2007b, p. 15). 

Fleith (2007) aponta algumas crenças que envolvem pessoas com altas 

habilidades/superdotação, tais como: acredita-se que elas têm recursos próprios para 

crescerem sozinhas; que essa identificação deve ser mantida em segredo para a família; que a 

criança irá apresentar um bom desempenho escolar em todas as áreas do conhecimento; que, 

necessariamente, o indivíduo com altas habilidades/superdotação apresenta algum tipo de 

distúrbio ou disfunção e que é imune a qualquer problema emocional. 

Essas crenças, oriundas da falta de informação a respeito do tema, impossibilitam o 

acesso do indivíduo a todas as possibilidades de crescimento e desenvolvimento saudáveis, 

dentro e fora da escola. 

Esse “não saber”, de pais e professores, gera medo, e o envolvimento deles é 

fundamental, já que esse indivíduo precisa de apoio daqueles que o cercam, pois, muitas 

vezes, sente-se inadequado em seu contexto social, vendo-se como diferente dos demais e não 

pertencente a um grupo. 

A família, assim como a escola, necessita de apoio e esclarecimento de como lidar 

com esse indivíduo. Precisa ser instruída sobre o que se passa, para compreendê-lo, 

auxiliando-o a encontrar formas de se posicionar e se adaptar no mundo. 

Sabe-se que a dinâmica familiar se transforma quando ocorre o nascimento de uma 

criança diferente daquela sonhada pelos pais, durante o período de gestação. No caso do 

nascimento de uma criança com deficiência pode trazer um sentimento de culpa e de 

ressentimento, por parte dos pais, por terem gerado um filho que não corresponde ao bebê 

idealizado. 

O nascimentos de uma criança com altas habilidades/superdotação pode desencadear 

uma reação inversa, ou seja, “a família sente certo orgulho, levanta o nível de expectativas e 

esperanças no futuro, o que pode tanto ser um elemento positivo como um problema sério” 

(GUENTHER, 2006a, p. 108). Esse orgulho pode levar alguns pais a exigirem que seus filhos 
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exercitem suas habilidades com o intuito de demonstrá-las aos outros, para que possam se 

gabar, o que é visto, corriqueiramente, em programas televisivos. 

É comum os pais transferirem sonhos não realizados para seus filhos, exigindo, muitas 

vezes, que eles tenham um desempenho que supere sua capacidade (ALENCAR, 1986; 

CHAGAS, 2007; GUENTHER 2006a) ou interferindo em suas escolhas, definindo aquilo que 

pode dar melhor resultado no futuro, sem levar em consideração seus interesses. 

A expectativa de sucesso pode gerar conflitos que levam o indivíduo a se afastar de 

seus pais e familiares (OUROFINO; GUIMARÃES, 2007). Certas crianças com altas 

habilidades/superdotação “ficam tão magoadas, porque imaginam que são amadas apenas pelo 

talento que demonstram, a ponto de apresentar fracassos escolares” (LANDAU, 2002, p. 155).  

Algumas famílias cultivam a ideia errônea de que a criança ou o jovem com altas 

habilidades/superdotação precisa ser bom em tudo e criam expectativas sobre um alto 

rendimento em todas as esferas da vida, como se esse indivíduo fosse mais maduro do que 

realmente é. 

Se essas expectativas não forem satisfeitas ocorre um conflito que se torna penoso 

para ambas as partes. O incentivo dos pais e a atenção às necessidades intelectuais e afetivas 

desses indivíduos são fundamentais para que se tornem ajustados e tenham bom desempenho. 

Portanto, “é essencial implementar estratégias na família e na escola que ofereçam a essas 

crianças oportunidades de ajustamento social, maturidade emocional e desenvolvimento de 

um autoconceito saudável” (FLEITH, 2007, p. 46). 

Cabe à escola e à família “criar oportunidades que favoreçam o desenvolvimento do 

potencial da criança” (ALENCAR, 1986, p. 43). A família precisa estar atenta e seguir os 

sinais da criança, oferecendo o que ela necessitar para se desenvolver plenamente, sem 

cobranças, permanecendo ao seu lado e proporcionando-lhe um ambiente seguro, no qual 

possa se sentir acolhida e respeitada. 

Minha experiência profissional tem demonstrado o quanto alguns pais se sentem 

angustiados ao se depararem com a possibilidade de seus filhos terem altas 

habilidades/superdotação. Essa angústia refere-se, em um primeiro momento, à necessidade 

de confirmação do “diagnóstico”, seguida da dúvida sobre o que será preciso oferecer a esse 

filho para estimular sua vivacidade mental. Os pais acabam se questionando se terão 
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condições de prover tudo aquilo que seu filho necessita, sem saber exatamente o que fazer 

para ajudá-lo a ser uma pessoa saudável, ajustada socialmente e feliz. 

Alguns pais não sabem exatamente o que significa ter uma criança superdotada no seio 

familiar, outros acabam demonstrando indiferença em relação a esse fato. “As necessidades 

de segurança, de pertencer, de atenção, de reconhecimento e de conhecimento podem, se não 

satisfeitas, impedir a autorrealização das capacidades. E as capacidades e potenciais não 

realizadas podem transformar-se em problemas ou até mesmo em doenças”. (LANDAU, 

2002, p. 156). 

A família exerce papel fundamental no modo como a criança se vê. Quando lida com a 

criança superdotada de modo positivo, ela tende a ser mais positiva; se as atitudes são mistas, 

a criança passa a se ver de maneira mais negativa. A questão do rótulo é muito importante e 

precisa ser observada com cuidado, pois pode gerar efeitos negativos no autoconceito, 

influenciando de forma profunda sua autoimagem e sua forma de se relacionar com o mundo. 

(VIRGOLIM, 2007). 

Historicamente, as altas habilidades/superdotação eram explicadas pelo divino, 

posteriormente, sua origem passou a ser considerada herança genética e, hoje, sua causa é 

atribuída a uma combinação de fatores genéticos e ambientais, sendo profundamente 

influenciada pela cultura da sociedade em que o fenômeno se manifesta. 

Em diversos momentos históricos, houve um investimento nessa população, Platão, 

por exemplo, procurava jovens com inteligência elevada e educava-os com o objetivo de 

torná-los líderes de Estado (ALENCAR, 1986; ALMEIDA; CAPELLINI, 2005). 

Essa preocupação perdura até os dias de hoje e muitos autores (ALENCAR, 1986; 

DELOU, 2007; LANDAU, 2002; OUROFINO; GUIMARÃES, 2007; VIRGOLIM, 2007) 

ressaltam a importância do investimento nesses indivíduos, pois eles poderão desempenhar 

funções que alavancarão o desenvolvimento do país, modificando a sociedade onde vivem. E 

essa “é a grande tarefa da Educação” (GUENTHER, 2003, p. 31). A importância dada ao 

sujeito com altas habilidades/superdotação depende da cultura de cada sociedade, ou seja, um 

indivíduo só é reconhecido em seu potencial se apresenta habilidades em áreas valorizadas 

socialmente. 

Se a sociedade ignora essa parcela da população, perde “líderes criativos nas ciências, 

nas artes, na política, possivelmente recebendo em seu lugar indivíduos frustrados e por vezes 
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desistentes da escola, da comunidade, da atividade pública, enfim, da vida em si”. (LANDAU, 

2002, p. 27). 

O primeiro estudo sobre pessoas com altas habilidades/superdotação foi desenvolvido 

por Galton2, em 1869, e buscava explicações genéticas para as aptidões naturais das pessoas, 

por meio de medidas psicométricas. 

Em 1905, surgiu, na França, o teste de Quoeficiente de Inteligência (QI), a partir dos 

estudos de Alfred Binet e Théodore Simon, cujo objetivo era verificar quem eram as crianças 

capazes de frequentar as classes comuns e aquelas que tinham dificuldades de aprendizagem e 

precisavam de um atendimento educacional especializado. Esse teste era considerado o único 

referencial de inteligência e as práticas pedagógicas passaram a ser desenvolvidas com base 

em seus resultados, abrindo portas para as “profecias autorrealizadoras3” na educação. 

Atualmente, os testes de QI são utilizados como mais um referencial, para obter informações 

acerca da inteligência, não sendo mais considerado como única fonte de dados, pois medem 

poucas habilidades humanas, valorizando áreas como lógico-matemática e linguística e não 

contemplando as demais. 

A inteligência, atualmente, é entendida com um fenômeno multidimensional, não 

podendo ser medida apenas por testes psicométricos. Para Gregory (1996, p. 23), pensar a 

inteligência com base no QI foi “uma das noções mais prejudiciais do século XX, tanto em 

termos pessoais como sociais”, pois existem vários tipos de inteligência e não somente a 

dimensão mensurada pelos testes.  

A inteligência é uma função cognitiva, que reflete nossa capacidade de aprender e está 

sempre em crescimento, sendo influenciada pela riqueza e variedade de percepções possíveis 

para a pessoa num dado momento, portanto, é caracterizada pela visão de mundo do 

indivíduo. Pensar é a função maior da inteligência e está impregnada de vivacidade mental, de 

curiosidade, de questionamento. 

Dentre os diversos conceitos de inteligência, cabe destacar os defendidos por Howard 

Gardner e Robert Sternberg. Para Gardner a inteligência é multifacetada, “é uma habilidade 

que permite ao indivíduo resolver problemas ou criar produtos que são importantes num 

                                                             
2 Francis Galton (1822-1911) foi geógrafo, meteorologista, explorador, fundador da Psicologia Diferencial, inventor de 
identificação de impressões digitais, pioneiro da correlação e regressão, eugenista e geneticista. Era primo de Charles Darwin 
e autor de best-sellers. (Disponível em: <http://galton.org/> Acesso em: 12/5/2011). 
3 São pré-conceitos ou pré-julgamentos do professor em relação à capacidade do aluno, sem que haja dados concretos. Estas 
expectativas do professor em relação aluno influem sobremaneira o processo ensino aprendizagem. 
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determinado ambiente cultural ou comunidade” (VIRGOLIM, 2007 p. 54). Ele define nove 

tipos de inteligência diferentes: linguística, lógico-matemática, espacial, corpo cinestésica, 

musical, naturalista, interpessoal, intrapessoal e espiritual (VIRGOLIM, 2007). 

Sternberg desenvolveu a Teoria Triádica da Inteligência e definiu que o 

“comportamento inteligente é muito amplo, não sendo passível de ser medido de forma 

tradicional” (VIRGOLIM, 2007, p. 53). O indivíduo poderia ser inteligente de três formas: 

usando a inteligência analítica, criativa ou prática, pois cada situação demanda um tipo 

diferente de inteligência. 

O superdotado é uma criança como qualquer outra, distinguida por seu talento e por 

fazer questionamentos fora do habitual, dentro de seu grupo. No entanto, se não há a oferta de 

meios que estimulem sua potencialidade, de forma precoce e adequada, ele pode se retrair ou 

lutar contra seu próprio talento (LANDAU, 2002). 

Hoje, há uma tendência de medicalização da escola e os professores apoiam suas 

práticas pedagógicas em laudos e avaliações médicas, esquecendo-se de que a avaliação 

pedagógica é uma grande ferramenta para a identificação de potenciais e a definição de 

estratégias de intervenção, visando à oferta de recursos, que possibilitem o máximo 

desenvolvimento dos talentos. Uma crença relevante é a de que esses indivíduos já possuem 

algo a mais, não necessitando atenção específica para se desenvolverem, no entanto, se não 

tiverem um ambiente que os estimule e os desafie, suas habilidades podem nunca vir a ser 

expressas. 

A educação deve preocupar-se em desenvolver a inteligência e dinamizá-la, não medi-

la, e partir desse pressuposto para elaborar os programas educacionais. Só é possível mensurar 

ou captar as reações expressas da inteligência do indivíduo, uma vez que conhecer é dar 

significado às coisas. 

Os professores podem identificar os alunos com altas habilidades/superdotação em 

sala, indicando os traços que os diferenciam dos demais, pois nenhuma turma é homogênea, 

cada educando apresenta seu ritmo e estilo de aprendizagem e os traços que definem os 

domínios de sua inteligência. 

Existem diversas formas de atendimento a esses alunos, no contexto escolar, dentre 

elas, a aceleração dos estudos, que possibilita ao aluno completar os as etapas do ensino em 

tempo mais curto. No entanto, esse processo pode se tornar prejudicial aos que se destacam na 
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área acadêmica, mas não apresentam desenvolvimento emocional compatível com seu 

desenvolvimento intelectual. 

Outra forma de atendimento é o enriquecimento curricular, que tem como objetivo 

principal “cultivar talentos, promover interesses, desafiar potenciais e despertar a criatividade 

do superdotado” (LANDAU, 2002 p. 29), oferecendo, por meio de um ambiente seguro, que 

fortaleça seu ego, a estabilidade necessária para que possa revelar seus potenciais e 

desenvolver suas habilidades. 

O professor tem a possibilidade de observar o sujeito em diversas situações escolares e 

de trabalho, que dão pistas sobre suas habilidades e talentos e, segundo Gagné, é capaz de 

“detectar sinais de talento nas crianças” (GUENTHER, 2006b, p. 57), no entanto, deve ser 

orientado e capacitado, para refinar seu olhar. 

O talento é captável por meio da produção diferenciada, da observação direta do modo 

como o indivíduo se expressa, por diversas vias e situações, interagindo com o mundo e 

respondendo às demandas em sala de aula, por exemplo. No entanto, é preciso considerar o 

contexto sociocultural em que esse traço é produzido. (GUENTHER, 2006b). 

A escola disponibiliza conhecimento historicamente acumulado, auxilia na aquisição 

de responsabilidade com o outro, na capacidade de tolerar conflitos e administrar os instintos 

e impulsos, e precisa prover um ambiente estável e seguro, possibilitando que a criança 

concretize seu potencial (RIBEIRO, 2004). Pode ser fonte de estimulação ou de tédio e, nesse 

sentido, facilitar ou dificultar o processo de amadurecimento do indivíduo, trazendo 

aborrecimento e rebeldia capazes de provocar baixo desempenho. Muitas vezes, o aluno com 

altas habilidades pode sentir dificuldade em se adaptar aos colegas com inteligência mediana. 

Os superdotados têm uma maneira diferente de ver o mundo e desenvolvem, 

precocemente, a consciência sobre os processos sociais, tornando possível o desenvolvimento 

de estruturas sofisticadas de valores, ética e justiça No entanto, se essas percepções aguçadas 

são continuamente frustradas, esses indivíduos tendem a se isolar de seu grupo por sentirem-

se fora do contexto ou discriminados por seus pares (OUROFINO; GUIMARÃES, 2007). 

Winnicott (1983) alertou para os bons alunos, dizendo que pode ocorrer uma 

inteligência desajustada ao desenvolvimento emocional desses indivíduos decorrente de um 

falso si-mesmo, ou seja, o sucesso escolar não teria um sentido verdadeiro. Portanto, os 

aspectos intelectuais e emocionais são indissociáveis. 
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[...] (uma) pessoa muito dotada intelectualmente, em termos de massa cinzenta, pode 
funcionar de modo brilhante sem muita referência ao ser humano. Mas é o ser 
humano que, pela acumulação de experiências assimiladas de modo nebuloso, pode 
adquirir sabedoria. A única coisa que o intelecto pode fazer é falar sobre sabedoria. 
(WINNICOTT, 1983, p. 46). 

Para Safra (2005, p. 24) o homem só pode conhecer a essência das coisas se for capaz 

de criá-la, sem isso, ele conhecerá apenas sua estrutura. “Nenhum ser conhece qualquer coisa, 

exceto aquilo que ele mesmo cria”. 

Dentro da teoria psicanalítica, Winnicott desenvolveu uma teoria da mente, postulando 

que para que o indivíduo tenha um desenvolvimento saudável do psicossoma inicial é 

necessária a existência de um ambiente, representado pela mãe, capaz de acolher sua 

dependência, que, de início, é absoluta. A mãe suficientemente boa adapta-se, ativamente, às 

necessidades de seu bebê, permitindo que ele possa elaborar as pequenas falhas ambientais 

por meio da atividade mental. No entanto, se o bebê percebe que não pode ser cuidado por 

essa mãe, ocorre um desenvolvimento intelectual precoce e a formação de um falso self, que 

procura defender o self verdadeiro desse ambiente invasivo que se impõe. (ARAÚJO, 2003). 

Para Amiralian (2003) o desenvolvimento saudável é aquele que possibilita ao 

indivíduo crescer e amadurecer de acordo com suas condições, herdadas e congênitas. A 

função do ambiente é oferecer condições necessárias de interação, que permitam ao indivíduo 

existir, considerando-se sadio aquele que puder desenvolver todas as habilidades com que 

veio ao mundo. 

O ambiente precisa prover todas as condições para que os indivíduos “conquistem seu 

desenvolvimento pleno” (AMIRALIAN, 2003, p. 101), sendo necessária uma falha gradual na 

adaptação, de acordo com a capacidade do indivíduo de suportá-la, por meio de sua atividade 

mental, ou seja, de sua compreensão (WINNICOTT, 2000). 

“Bebês possuidores de um tecido cerebral excepcionalmente bom, que eventualmente 

dará um alto QI, liberam suas mãe mais cedo” (WINNICOTT, 2000, p. 335). Nesse sentido, o 

ambiente tem grande relevância para o desenvolvimento saudável do indivíduo. 

As altas habilidades/superdotação podem estar associadas a deficiências ou a déficits 

significativos em outras áreas do desenvolvimento, configurando o que se chama de dupla 

excepcionalidade. “Em alguns casos essa assincronia é tão forte que aparece na mesma 

pessoa, por um lado, por meio de desempenhos excepcionais, e, por outro, em déficits de 

algumas funções” (CUPERTINO, 2008, p. 20). 
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Nesses casos, podemos citar os idiot savant e os que apresentam síndrome de 

Asperger. Os idiot savant demonstram habilidades excepcionais em uma área específica e, em 

outras, um “retardo pronunciado”, explicando, assim, o uso do termo (ALENCAR, 1986, p. 

17). 

Nesses indivíduos, há a coexistência de déficits cognitivos e habilidades superiores, 

sendo necessário priorizar programas educacionais que potencializem o que eles têm de 

melhor. Existem poucos estudos que versem sobre esse tema, tendo em vista que o número de 

pessoas com essas características é pequeno, dificultando a realização de pesquisas, em larga 

escala, que visem à compreensão de sua organização e de suas habilidades. (ALENCAR, 

1986). 

A síndrome de Asperger está relacionada aos transtornos globais do desenvolvimento, 

sendo considerada uma manifestação do espectro autista. As pessoas com essas características 

apresentam intensa dificuldade de contato, comum em quadros de autismo, e, por outro lado, 

demonstram grande habilidade em uma área específica. 

O autismo4 vem sendo bastante estudado, nos últimos anos, e suas causas ainda 

permanecem enigmáticas, sendo atribuídas a fatores orgânicos, alterações neurológicas ou 

relacionadas à construção do vínculo com os pais. 

Seu quadro nosográfico, descrito por Leo Kanner, psiquiatra austríaco naturalizado 

americano, pretendia englobar aquelas crianças inteligentes, que possuíam boa capacidade 

para memorização, mas eram incapazes de estabelecer contatos afetivos e de se comunicar 

claramente, apresentando problemas de significado na linguagem e ecolalia, não se 

encaixando em nenhuma das classificações existentes na psiquiatria infantil. 

(CAVALCANTI; ROCHA, 2007). 

Atualmente, o autismo, que em 75% dos casos está associado à deficiência intelectual, 

está contido nos transtornos globais do desenvolvimento e desse espectro também fazem parte 

a síndrome de Asperger, o Transtorno de Rett e os transtornos desintegrativos da infância. 

Esses indivíduos apresentam uma limitação nas relações sociais, percebidas por meio 

de um isolamento que os impede de se relacionar normalmente com pessoas e situações, e 

grande dificuldade de comunicação e linguagem. Exibem comportamentos estereotipados, 

interesses incomuns, certa inflexibilidade e necessidade de manutenção de uma rotina rígida 
                                                             
4Autismo vem da palavra grega autós e significa crianças “escondidas em si mesmas” (CASTANEDO, 2007, p. 220). 
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(RIVIÈRE, 2004). Todos esses aspectos podem interferir, profundamente, em seu 

desenvolvimento emocional e cognitivo. 

Neste estudo, interessa-nos especialmente a síndrome de Asperger, pois, em alguns 

casos, esses indivíduos podem apresentar “inteligência frequentemente extraordinária em 

campos restritos” (RIVIÈRE, 2004, p. 239). Sendo assim, se aproximariam das pessoas com 

altas habilidades/superdotação, sendo necessária uma distinção. 

A síndrome de Asperger, descrita por Hans Asperger, é “caracterizada por problemas 

com as habilidades sociais e comportamentos ou interesses restritos e incomuns” (SMITH, 

2008, p. 360). Esses indivíduos podem apresentar um alto funcionamento em determinadas 

áreas do conhecimento, mas não conseguem dar significado a ele por terem sérias 

dificuldades de relacionamento e de interpretação. Costumam entender a linguagem de forma 

literal, não compreendendo piadas, intenções implícitas no comportamento não-verbal, 

sentimentos e estados mentais de outras pessoas. 

Winnicott abordou o tema do autismo em alguns artigos e afirma que essa patologia 

decorre de um intenso sofrimento psíquico em crianças já na primeira infância. Para ele, “o 

fracasso das mães a nível da mãe dedicada comum é um dos fatores na etiologia do autismo” 

(WINNICOTT, 1999, p. 2). 

Milner (1991) afirma que o sofrimento humano decorre de uma dificuldade 

relacionada ao uso de nossa criatividade. Para ela, todo ser humano é criativo e, se encontra 

dificuldade em integrar sua interioridade por meio de sua criatividade, pode desenvolver 

defesas, que irão prejudicar, sobremaneira, sua forma de se relacionar com o mundo, 

afetando, principalmente, o campo do trabalho e do amor. 

O conceito de criatividade relaciona-se a um produto, fruto de nossa criação, que 

precisa ser reconhecido pelos demais como inédito, original, útil e satisfatório. Portanto, a 

noção de criatividade varia entre as culturas. Pessoas com altas habilidades/superdotação 

costumam ser reconhecidas como mais criativas e detentoras de ideias originais, por isso, esse 

aspecto merece destaque neste estudo e será abordado à luz do referencial de Milner, 

apresentado no Capítulo 3. 

Em minha trajetória de estudos, encontrei alguns termos utilizados para nomear o 

fenômeno que pretendo abordar, tais como superdotação, altas habilidades, talento, dotação e 

altas habilidades/superdotação. 
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Gagné e Guenther ressaltam que os conceitos relacionados a esse tema comparam-se a 

uma Torre de Babel (GAGNÉ; GUENTHER, 2010). Essa situação de caos refere-se à 

dificuldade de se definir claramente os conceitos. 

O termo altas habilidades/superdotação é o que consta nos documentos oficiais e 

legislações, vigentes no Brasil, e será utilizado amplamente para efeitos de elaboração do 

texto, no que tange à compreensão teórica do fenômeno. 

Em relação a outros termos comumente utilizados como “dotado” e “talentoso”, uma 

“revisão histórica mostra que essas questões se situavam, predominantemente, no âmbito da 

Filosofia, e a crença central era a de que Deus havia dado aos homens todos os dons e 

atributos que estes possuíam” (DELOU; CUPERTINO, 2010, p. 6). 

Essa questão sobre o uso de uma terminologia comum para nomear o fenômeno que 

pudesse “traduzir a experiência” (DELOU; CUPERTINO, 2010, p. 7) foi amplamente 

debatida no “1º Congresso Internacional sobre Altas Habilidades/Superdotação”, ocorrido em 

Curitiba/PR, no ano de 2010. A conclusão do debate é de que “qualquer que seja a 

denominação, o aluno precisa de recursos apropriados para o seu desenvolvimento (DELOU; 

CUPERTINO, 2010, p. 7). Essa discussão pode, ainda, mascarar o preconceito e a 

discriminação, por parte dos profissionais diretamente ligados a essas pessoas e dos colegas, 

que podem se sentir inferiorizados diante de pessoas mais “brilhantes”. (DELOU; 

CUPERTINO, 2010). 

Não pretendo aprofundar essa discussão e para dialogar com cada depoimento colhido, 

irei utilizar os termos referidos pelos próprios depoentes, de acordo com o método da 

Fenomenologia. 
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2. MÉTODO 

Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo – PUCSP, sob o Protocolo de Pesquisa nº 126/2011. 

Este estudo pretende compreender a maneira como os indivíduos com altas 

habilidades/superdotação se posicionam no mundo, por meio do relato das experiências 

vivenciadas como significativas e que marcaram, positiva ou negativamente, suas 

trajetórias. 

Existem vários métodos para levantamento e interpretação lógica de dados 

(SEVERINO, 2002), no entanto, minha opção epistemológica converge para o uso do método 

fenomenológico com discussão psicanalítica. 

Esse método de investigação possibilita a compreensão dos fenômenos descritos tal 

como se apresentam e que se mostram à consciência do sujeito que questiona. 

O método fenomenológico, conforme Masini (1989) descreve, apresenta consistência 

e legitimidade em estudos científicos que enfatizam a experiência vivida do homem e sua 

significação, principalmente quando não é possível explicá-la por uma relação de causa e 

efeito, reduzindo-a a normas, princípios, definições ou conceitos, previamente estabelecidos. 

Ele pressupõe dois tipos de redução, a fenomenológica e a eidética. 

A redução fenomenológica prevê uma suspensão de julgamento, que permite ao 

pesquisador deter-se ao dado coletado enquanto tal, descrevendo-o de forma pura, deixando 

de lado seus preconceitos e juízos de valor. Essa redução conta com a participação de todos 

dos interlocutores (MOREIRA, 2002). 

Já a redução eidética possibilita acessar o que há de essencial e invariável na estrutura 

de uma coisa. “Torna as essências presentes a nós” (MOREIRA, 2002, p. 89) e só é possível a 

partir dos três estágios de descobrimento das coisas, definidos por Sokolowski (MOREIRA 

2002). 

O primeiro estágio de descoberta do que é essencial em uma coisa pressupõe que a 

evidência só abarca a experiência vivida, sendo que no mundo natural existem coisas que 

possuem similaridades e outras contam com o mesmo predicado. No segundo estágio percebe-

se que uma palavra pode indicar as características comuns, constituindo o universal empírico. 
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Já o terceiro estágio consiste no desvelamento de uma característica da coisa que se constitua 

em sua essência, ou seja, se ela for tirada, seu núcleo se perde. Se pudermos descartar 

características e ainda nos mantermos frente ao objeto, percebemos que essas não faziam 

parte de sua essência. (MOREIRA, 2002). Essa redução permite localizar os aspectos 

essenciais dos fenômenos para categorizar unidades de significados e unidades vivenciais, 

narradas pelas pessoas. 

Esta pesquisa tem um caráter qualitativo. Os dados foram coletados por meio de 

entrevistas parcialmente abertas e semiestruturadas, que levaram a relatos em forma de 

depoimentos, de pessoas com altas habilidades/superdotação jovens e adultas. 

A pesquisa qualitativa “foca-se no ser humano enquanto agente” (MOREIRA, 2002, p. 

59) e auxilia o pesquisador a explorar empiricamente o mundo real, a partir de perspectivas 

subjetivas do sujeito em estudo. Baseia-se na interpretação, enfatiza a subjetividade e permite 

o trabalho com situações complexas de vida do ser humano, preocupando-se com o contexto 

em que ocorrem as experiências e admite que o pesquisador exerce influência sobre o objeto 

pesquisado e é por ele influenciado. (MOREIRA, 2002). 

“Os investigadores que pretendam realizar estudos sobre a experiência vivida de seres 

humanos devem ser sensíveis a essa tarefa de interpretar entidades que, por sua vez, 

interpretam o mundo em que vivem” (MOREIRA, 2002, p. 50). 

Para uma pesquisa que pretenda compreender o mundo simbólico do indivíduo, é 

necessário lançar mão de técnicas que possibilitem tal apreensão e, nesse caso, o recurso da 

história de vida, aliada à entrevista, constituiu-se no instrumento adequado para este estudo. 

A análise da história de vida, que “busca a visão da pessoa acerca das suas 

experiências subjetivas em certas situações” (MOREIRA, 2002, p. 55), possibilita 

compreender o modo como o fenômeno das altas habilidades/superdotação influencia a 

biografia desses indivíduos, por meio de seu relato e a partir de sua perspectiva. É importante 

compreender a maneira de ser do indivíduo, partindo de sua visão de mundo, por isto, cabe ao 

pesquisador “registrar as histórias dos sujeitos tal qual eles as contam” (MOREIRA, 2002, p. 

56). 

Para a coleta da história de vida dos sujeitos, foi utilizada a entrevista parcialmente 

aberta semiestruturada, com questões norteadoras, previamente definidas. No entanto, a 
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liberdade de expressão aos depoentes foi garantida, gerando outras perguntas que surgiram no 

decorrer da conversa. (MOREIRA, 2002). 

A entrevista, cujo vértice corresponde às altas habilidades/superdotação, “é a principal 

forma de coleta de dados do pesquisador fenomenólogo” (MOREIRA, 2002, p. 51). Constitui-

se em uma relação estabelecida entre duas ou mais pessoas, com um propósito previamente 

estabelecido e, em sua forma aberta, permite uma investigação ampla do entrevistado. 

Possibilita acesso às facetas do mundo apresentadas por ele, revelando sua biografia. 

Para isto, foi elaborada uma descrição compreensiva das narrativas dos entrevistados, 

destacadas, para o diálogo com Milner, as que se mostraram mais significativas. A análise das 

entrevistas se deu pela organização da discursividade de cada um, que revelou uma 

hierarquização de suas vivências, construída no momento da fala. 

Após a leitura compreensiva das entrevistas, em busca de elementos fundamentais e 

significativos sobre a experiência de cada depoente, foram reconstruídas e analisadas, à luz do 

referencial teórico adotado neste estudo, buscando articular as vivências relatadas e as 

concepções e conceitos que fundamentam a teoria construída por Milner. 

O modo de olhar esse fenômeno, tentando desvelar sua essência a partir do que é 

comunicado, caracteriza-se como “experiência-tipo5”, que é viva e tem uma alma própria. 

A interpretação dessa essência é marcada pelos limites daquilo que é inacessível na 

experiência, ou seja, só se pode interpretar aquilo que é visível. Em fenomenologia, não há 

“nada por trás” do fenômeno. Com isto, é possível a elucidação da experiência, que permite 

uma “conexão típica ideal”. (VAN DER LEEUW, 1933, p. 182). 

Esse método levou ao mapeamento do campo das altas habilidades/superdotação, com 

viés psicanalítico, reconhecendo seus problemas e compreendendo a estrutura das 

experiências narradas pelos indivíduos pesquisados, sob o ponto de vista clínico, 

possibilitando a formulação de novas hipóteses de pesquisa. 

Foram realizadas sete entrevistas, com superdotados adultos, sendo duas mulheres e 

cinco homens, com idades entre 23 e 67 anos. Após a análise dos dados, foram retiradas duas 

delas (um homem e uma mulher), pois as questões se repetiam, não sendo necessária a 

utilização desses dados, conforme preconiza a redução eidética. Além disto, observou-se que 
                                                             
5 Conceituada por Van der Leeuw, caracteriza-se por captar a essência dentro da diversidade. “Possui uma vida, um sentido 
próprio, uma lei própria”. (VAN DER LEEUW, 1933, p. 180) 
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as entrevistas retiradas ficaram muito extensas e as perguntas acabaram direcionando as 

respostas. Como eram as primeiras, a preocupação em coletar o maior número de informações 

era tão grande, que acabou interferindo nas respostas, comprometendo os dados coletados. 

Com isto, a análise apresentada, a seguir, foi construída a partir de cinco entrevistas 

(reconstituídas e apresentadas no Anexo C). 

2.1. A coleta de dados 

Quando comecei a coleta de dados, senti certa dificuldade em encontrar participantes 

para a pesquisa. Iniciei minha busca em grupos que congregam pessoas com altas 

habilidades/superdotação e pedi indicações de quem trabalhava com essas crianças e jovens, 

em meios educacionais. 

Assim, consegui três indicações, da coordenadora de um projeto para crianças e 

adolescentes talentosos em escola particular; dois contatos, por meio de pesquisas na Internet, 

que pertencem a um grupo de pessoas talentosas; um colega da Especialização, identificado 

quando criança, e que passou por um programa educacional especializado e uma colega de 

trabalho, também identificada quando criança, que frequentou um grupo de aprofundamento 

de estudos. 

As duas primeiras entrevistas foram difíceis, pois me preocupei em extrair o máximo 

de informações dos entrevistados, sob a pena de não ter material suficiente para posterior 

discussão teórica. Como não fazia entrevistas e não atendia em consultório há algum tempo, 

senti certa tensão em conduzi-las. Então, decidi não utilizá-las. 

A partir da terceira, fui notando que precisava ouvir mais e perguntar menos, deixando 

o entrevistado falar, guiado pelo encadeamento de seus pensamentos, que iria, no meu modo 

de entender, apresentar suas experiências de vida mais marcantes, a partir de seu ponto de 

vista. 

Percebi, ainda, que minhas perguntas estavam impregnadas pelo conhecimento prévio 

que tenho do tema e isto poderia comprometer os dados coletados. Então, procurei perguntar 

menos, intervir menos e ouvir mais, desse modo, poderia ter contato com o que realmente foi 

significativo para essas pessoas, sem interferir tanto na entrevista, que era aberta e 

semidirigida. 
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2.2 Contextualização das entrevistas 

1 – João, 26 anos 

Encontramo-nos na casa dele e a entrevista transcorreu leve e tranquila. Sentamos em 

volta de uma mesa, com o gravador entre nós. João me recebeu bem e logo iniciamos a 

entrevista, que durou cerca de uma hora e trinta minutos. 

Fiz poucas perguntas, pois o depoimento dele fluía com nexo e lógica e, 

espontaneamente, ele foi explicitando as questões que, a meu ver, eram as mais importantes 

em relação ao tema, da perspectiva dele. 

2 – Carla, 46 anos 

A entrevista ocorreu no local de trabalho da entrevistada, durante seu horário de 

almoço e durou cerca de uma hora e vinte minutos. Sentamo-nos em volta de uma mesa, com 

o gravador ao lado. 

Transcorreu de forma tranquila e Carla respondeu às questões de modo espontâneo. 

Em muitos momentos, dizia que era a primeira vez que estava pensando sobre sua 

superdotação daquela forma e trouxe lembranças que considerou marcantes e que nunca 

haviam sido compartilhadas com ninguém, ou elaboradas por ela, anteriormente. 

3 – Paulo, 23 anos 

Esta entrevista foi realizada de modo peculiar. Conheci Paulo em um curso de 

Especialização e descobri que ele havia passado por um programa especial para pessoas 

talentosas, na infância. Quando decidi pelo meu tema de pesquisa, queria entrevistá-lo, mas 

soube que estava morando na Europa, participando de um Programa de Voluntariado 

Internacional, pois, atualmente, atua como voluntário no programa que frequentou, enquanto 

criança. 

Decidimos, então, que a entrevista seria via e-mail. Eu lhe enviaria as questões, que 

seriam respondidas e devolvidas por ele. 
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4 – Rafael, 40 anos 

Consegui o contato desse entrevistado por meio de pesquisa na Internet. Descobri uma 

organização, com sede em São Paulo, que congrega pessoas superdotadas, avaliadas por meio 

de Testes de Quoeficiente Intelectual (QI). 

Nosso primeiro contato foi por meio de convite, via e-mail, que ele respondeu 

prontamente, aceitando e pedindo que eu ligasse, para combinarmos os detalhes. 

Liguei e ele me fez diversas perguntas sobre a pesquisa, minha formação, quem era 

meu orientador e, só então, disse que estaria livre na próxima semana. Combinamos que 

marcaríamos a data e o local via e-mail. 

Posteriormente, ele me solicitou que eu lhe enviasse, por e-mail, o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e o teor das questões. Expliquei que a entrevista era 

semidirigida e lhe mandei o documento solicitado e algumas questões que eu estava usando 

nas entrevistas anteriores. Ele me ligou sugerindo pequenas alterações no Termo de 

Consentimento e, finalmente, marcamos horário e local para a entrevista. 

Cheguei à casa dele no horário combinado e fui levada, pela secretária, até a sala onde 

faríamos a entrevista. Rafael chegou logo em seguida e nos acomodamos em volta de uma 

mesa. Posicionei meu gravador e iniciamos a conversa, que durou cerca de 40 minutos.  

Rafael foi bem sucinto em suas repostas e se mostrou bastante interessado sobre o tema da 

minha pesquisa, solicitando que eu o informasse, posteriormente, sobre os resultados obtidos. 

Tive a impressão que a entrevista estava um pouco travada, no início, principalmente 

quando o entrevistado tinha de falar de si próprio, mas fluía no momento em que dava 

explicações teóricas sobre seu percurso acadêmico. Ao final da entrevista, bem sucinta, ele 

novamente pediu que lhe enviasse os resultados. 

5 – Marcos, 67 anos 

Consegui o contato desse entrevistado também por meio de pesquisa na Internet, por 

meio da mesma organização de pessoas superdotadas, em São Paulo. 

Nosso primeiro contato foi também via e-mail, convite respondido prontamente, com a 

solicitação de que eu ligasse para conversarmos a respeito e marcarmos data e horário de 

encontro. 
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Liguei e ele se mostrou bastante solícito, perguntou sobre a pesquisa e agendamos a 

entrevista para dali uma semana, quando ele viesse a São Paulo gravar seu programa de rádio. 

No dia e hora combinados, fui até o estúdio. Ele me recebeu e como a gravação estava 

atrasada, convidou-me para ficar assistindo e aguardando. Ao final, permanecemos no próprio 

estúdio, sentados em uma mesa redonda. Pedi autorização para gravar e iniciamos nossa 

conversa, que durou cerca de 40 minutos. 

Ele se diz uma pessoa tímida, e poucas vezes manteve contato visual comigo. A 

entrevista transcorreu de forma tranquila, em pouco tempo consegui colher os elementos que 

julguei importantes. Marcos pediu que eu lhe enviasse o resultado depois, pois cultivava 

grande interesse sobre o assunto e se colocou à disposição, caso eu precisasse de novas 

informações. Deu-me três livros seus publicados, sobre inteligência, e pediu que eu lhe 

mandasse meus comentários após a leitura dos mesmos. 
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3. AS CONTRIBUIÇÕES DE MARION MILNER 

3.1. Dados Biográficos 

Marion Blackett Nina, nasceu no ano de 1900, em Kensington, Londres, filha de 

Arthur Stuart Blackett, um corretor da Bolsa, e sua esposa Caroline Frances Maynard. Era a 

caçula de 3 filhos, sendo que um de seus irmãos foi o físico Nobel Patrick Blackett. 

Desde criança, sonhava em ser cientista, adorava a natureza e queria seguir seus 

estudos como naturalista, então, aos 11 anos de idade, iniciou seu primeiro diário, em que 

registrava os fenômenos naturais, que lhe pareciam significativos. 

Esse evento foi constitutivo para Marion Milner, na medida em que se tornou seu 

método de investigação, que utilizou por toda a vida, em princípio, diante dos fenômenos 

naturais e, depois, diante dos fenômenos psicanalíticos. Esse tipo de investigação, marcada 

pela experiência humana, constituir-se-á em uma das bases de sua clínica. 

Sua família passou por problemas financeiros e, por conta disto, mudaram-se para a 

zona rural. Milner, então com 18 anos, decidiu arrumar um emprego para ajudar nas despesas 

da casa, ensinando um garoto canadense, de 7 anos, a ler. Com isto, passou a se inquietar com 

os problemas relacionados à aprendizagem, mas, na época, não chegou a se questionar sobre 

os motivos que levavam um garoto inteligente a não conseguir aprender a ler. De maneira 

intuitiva, construiu um modo próprio de ensinar aquele garoto, levando-o a experimentar sua 

aprendizagem. Posteriormente, Milner afirmou que esse trabalho, embora pequeno, foi 

determinante em sua carreira. 

Seu interesse pela educação perdurou por toda a vida e ela acreditava que os 

problemas de aprendizagem eram decorrentes de um modelo educacional que não 

contemplava as necessidades de aprendizagem da criança, por não ser significativo. 

Iniciou seus estudos pré-universitários em uma escola que utilizava o método 

Montessori e percebeu que seu modo intuitivo de ensinar se assemelhava ao que estava 

estudando. Trabalhou em um berçário com crianças pobres, enquanto educadora, sempre se 

utilizando desse método. 

Nessa época, foi aconselhada, por um amigo mais velho, a iniciar seus estudos 

universitários. Assim, graduou-se em Psicologia e Fisiologia, na Universidade de Londres, e 
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foi trabalhar no Instituto Nacional de Psicologia Industrial, interessada nos problemas de 

concentração. 

Como queria melhorar sua própria concentração e compreender o fenômeno 

intrinsecamente, iniciou um curso por correspondência e sua primeira tarefa consistia em 

dizer qual era seu objetivo de vida. Perplexa com o fato de não saber como responder à 

questão, começou a anotar os fatos de seu cotidiano, tentando encontrar um sentido. Esse 

diário foi publicado em 1934, em forma de autobiografia (“A life os one’s own” – A vida 

própria), em que utilizou o pseudônimo de Joana Field. 

Ao longo de sua trajetória, Milner escreveu muitos diários, sendo que três foram 

transformados em publicações, solo fértil para o desenvolvimento daquilo que ela trouxe 

como contribuição no campo da psicanálise. 

Casou-se, com Dennis Milner, em 1927, e teve um filho. 

Após alguns anos trabalhando com a Psicologia Industrial, conheceu o trabalho de 

Elton Mayo, professor da Harvard Business School, que falava da importância da capacidade 

reverie6 em trabalhos monótonos. Decidiu trabalhar com ele e, ao conseguir uma bolsa de 

estudos da Fundação Rockfeller, mudou-se para os Estados Unidos. 

Mayo falava de pensamento direto e indireto, assim como Freud falava de processo 

primário e secundário. “De acordo com Mayo, o primeiro termo objetivava estabelecer 

verdades; e o último, objetivava estabelecer relações” (MILNER, 1991, p. 15). Assim, Milner 

passa a reconhecer que haveria uma forma de pensar que se daria por imagens, não só por 

palavras. Com isto, passa a discriminar essas duas formas de pensar, utilizando-se desse modo 

de compreensão do psiquismo humano, ao longo de sua vida. 

Retornou à Inglaterra, onde nasceu seu filho, e voltou a trabalhar numa associação 

educativa de operários, ensinando Psicologia. Nessa mesma época, fez uma monitoria com 

Susan Isaacs. 

Em 1933, foi contratada para realizar uma pesquisa sobre o sistema educacional em 

uma Fundação de Escolas Diurnas para Moças, que durou cerca de 3 anos, interessando-se no 

porque as meninas não estavam se beneficiando dessa aprendizagem. Com isto, escreveu o 

livro “The human problem in schools”, publicado em 1938, e editado por Susan Isaacs. 

                                                             
6 Refere-se a um conceito forjado por Wilfred Ruprecht Bion (1897-1979), que nomeia fantasia, sonho, devaneio. 
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Afastou-se desse trabalho durante um ano, por não estar satisfeita com o fato de ter de 

apresentar uma objetividade científica diante da atividade que estava desenvolvendo. Nesse 

período, fez algumas viagens, e publicou, em 1937, um novo livro, “An experiment in 

leisure”, que trazia memórias dessas viagens. 

Decidida a se tornar psicanalista e sem saber da oposição que existia, na época, entre 

Anna Freud e Melanie Klein, iniciou sua análise freudiana com Sylvia Payne, uma das 

fundadoras da Sociedade Britânica de Psicanálise e do Grupo Independente. Estudou o 

pensamento de Klein, e começou a frequentar a clínica de Donald W. Winnicott, para assistir 

aos estudos realizados por ele, tornando-se, mais tarde, uma de suas maiores interlocutoras. 

Nos primeiros anos de análise, começou a fazer associações livres ou desenhos livres, 

que partiam de um rabisco e depois tomavam forma, sem que estivesse consciente disto. A 

revelação dessa capacidade lhe soou de modo surpreendente. 

Em 1939, com o início da guerra e evacuação das escolas, começou a escrever o livro 

“On not being able to paint”, publicado em 1950, em que fazia uso de seus desenhos. Com 

esse estudo, pretendia descobrir o que faltava na escola e que impedia as crianças de aprender 

o que queriam aprender. 

“Queria explorar a natureza da capacidade que a mente de cada pessoa tem de produzir 

retratos tão significativos, sem qualquer consciência do significado, feitos a rigor em um 

clima de brinquedo, fosse qual fosse o meio que porventura escolhesse” (MILNER, 1991, p. 

18). 

Milner (1991, p. 18) acreditava que “um bom desenho pode ser a expressão genuína de 

um estado da alma”. Assim, fez uso do método dos rabiscos, em que se concentrava em um 

sentimento ou recordação específica, enquanto deixava suas mãos correrem livremente sobre 

o papel, produzindo imagens. Em seguida, passou a manter a mente concentrada em imagens 

do mundo exterior, que ela queria reproduzir, deixando suas mãos e olhos fazerem o que 

quisessem. 

O resultado dessas investigações e da elaboração dos significados dessas produções e, 

ainda, uma revisão a respeito de suas primeiras tentativas de aprender a pintar, enfrentando 

problemas com perspectiva e contorno visual, foram publicados no livro “On not being able 

to paint”. 
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Esses dois temas, perspectiva e contorno visual, foram importantes, e ela procurou 

compreendê-los referindo que o uso das leis da perspectiva relacionava-se com separação e 

distância e os contornos tinham a ver com os limites e representavam a fronteira entre o eu e o 

inconsciente. Para estudar a questão do contorno, certa manhã, ela viu duas jarras sobre a 

mesa, passando a reproduzi-las. O desenho das duas jarras7 passou a se repetir em seu 

pensamento, tanto no que se referia à arte quanto à psicanálise. 

Essa experiência lhe revelou um esforço necessário para deixar claros os contornos 

que definem cada coisa em seu lugar e o medo decorrente dessa falta de limite, pois, 

emocionalmente, estamos propensos a aprisionar os objetos dentro de si mesmos, por meio 

desses contornos. “O contorno representava o mundo dos fatos, de objetos sólidos palpáveis. 

Agarrar-se a ele protegeria indubitavelmente a pessoa contra o outro mundo, o mundo da 

imaginação” (MILNER 19508 apud MILNER 1991, p. 20). 

Sua formação psicanalítica começou a tomar forma em 1940, na British Psycho-

Analytical Society, e, posteriormente, passou a integrar o Grupo Independente. Durante os 

seminários que frequentava, em meio a blecautes e ataques alemães, Milner passou a se 

intrigar com a teoria do pressentimento, defendida por Samuel Butler, que dizia ser esse “um 

alerta enviado por Deus que deve ser encarado como o modo pelo qual um homem valoriza 

sua alma” (MILNER, 1991, p. 20), passando a escrever um diário a respeito de suas 

experiências sobre o pressentimento. 

Ela acreditava que os encontros com determinados analisados eram transformadores e 

ao tratar de seu primeiro paciente clínico, um jovem prodígio em música, de 17 anos, que não 

conseguia mais tocar ou estudar, mesmo sendo orientado por um renomado violinista, e em 

busca de uma forma de compreender o que se passava, deparou-se com a obra de Willian 

Blake “Ilustrações para o livro de Jó9”, ao visitar a biblioteca pública de Marylebone. 

O encontro com as obras de Blake, um de seus interlocutores, foi significativo, uma 

vez que em grande parte do tempo ela pensava por imagens. Para Milner, as ilustrações 

remetiam ao que já estudava há cinco anos, os problemas do sistema educacional nas escolas, 

que, do seu ponto de vista, havia deixado algo de fora, a criatividade psíquica. 

                                                             
7 O desenho das duas jarras foi constitutivo para Milner e está disponível no livro “A loucura suprimida do homem são”, 
página 20. 
8 Milner, M. On not being able to paint. London: Heinemann,1950. 
9 Willian Blake foi um poeta e pintor inglês, que viveu na época do Iluminismo e da Revolução Industrial, na Inglaterra. 
Produziu as 21 gravuras que ilustram o livro de Jó, na Bíblia, além de outros trabalhos. 
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As 21 ilustrações retratariam o processo pelo qual o ser humano passa quando duvida 

de sua capacidade criativa e de sua força para trabalhar e amar. Blake mostra o percurso do 

ser humano nas grandes tarefas diante da sua criatividade originária e as situações que o 

afastam dela e que decorrem de um orgulho onipotente e de uma crença de que o pensamento 

consciente é a totalidade do que existe. Essa forma de pensar, segundo Milner, negaria sua 

própria condição humana, afastando o indivíduo de sua criatividade originária, fruto do 

pensamento pré-lógico. Com base nisto, Milner formula sua psicopatologia da criatividade, 

tendo como pano de fundo a obra de Blake. 

Em 1969, publica o livro “The hands of the living God”, no qual apresenta um relato 

de caso clínico cuja interpretação dos desenhos da paciente, esquizofrênica, mostrou-se 

inovadora. 

Em 1987, lança “Eternity’s Sunrise”. Nesse mesmo ano, seus trabalhos,                                                                                                 

vastamente divulgados em periódicos psicanalíticos, são reunidos em uma coletânea, 

publicada com o nome de “The supressed madness of sane man”. No Brasil, o livro é lançado 

em 1991, com o título “A loucura suprimida do homem são”10. 

Milner faleceu em 29 de maio 1998, deixando uma contribuição singular e original 

para a psicanálise. 

3.2. Bases teóricas 

Em sua trajetória de vida, Milner adotou uma abordagem fenomenológica de 

investigação muito peculiar, em que permanecia numa disposição de abertura diante dos 

eventos, colocando-se em um estado de “posição negativa”, permitindo, assim, que algo se 

desvelasse por si. Esse foi seu modo pessoal de investigar, de clinicar e de compreender o 

psiquismo. 

Construiu uma clínica fundada na experiência e interessou-se, profundamente, pela 

relação da criatividade com o brincar e com o trabalho. Usava poucos conceitos 

psicanalíticos, pois, segundo um professor seu, o importante era ter um bom dicionário, afinal 

os termos conceituais eram interessantes para uma comunicação clara entre colegas, mas não 

faziam sentido na clínica. 

                                                             
10 MILNER, M. A loucura suprimida do homem são. Rio de Janeiro: Imago Editora, 1991. 
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Aquilo que importava para ela não era o que havia sido forjado pelo ego11, mas o que 

o surpreendia e decorria da experiência. A realidade psíquica, ou inconsciente, tem um saber 

que não é de ordem mental, mas fruto da criatividade e da capacidade imaginativa, que, desde 

cedo, possibilita o conhecer e essa criatividade inata lhe interessava, pois revela o si mesmo e 

o real. 

Milner reconhece que sempre nutriu um profundo interesse pelo “sentido que a pessoa 

tem de estar viva e habitando seu próprio corpo”, chegando a concluir que a experiência de 

estar vivo bastava para dar sentido à vida. Para ela, há uma matriz interna escura, presente na 

interioridade de cada um, de onde emerge a criatividade, “os impulsos para a ação, ou 

pensamentos, ou expressão emocional ou novas percepções”. (MILNER, 1991, p. 285). 

O conceito de criatividade forjado por Milner traz grandes implicações para a situação 

clínica, pois pode ser considerado um fardo que traz profunda angústia e o livro de Jó tornou-

se um guia para a compreensão dos impasses do ser humano diante de sua criatividade. Para 

ela, criatividade psíquica “é a capacidade para se fazer um símbolo” (MILNER, 1991, p. 216), 

criado por nosso artista interior, com a finalidade de expressar nossa realidade psíquica. 

Todo o ser humano é criativo e possui um artista em si, que procura produzir obras 

repletas de experiências íntimas, que são incorporadas ao mundo, tornando-o mais palpável e 

pessoal, de modo a amenizar a discrepância entre realidade externa e interna. 

Nessa perspectiva, a criatividade pode ser encarada como uma capacidade e um 

problema, na medida em que o homem precisa dar conta dela. Quando o ser humano não 

consegue manifestar sua criatividade, os sintomas se refletem, de modo significativo, no 

campo do trabalho e do amor, áreas da experiência humana que levam à realização do si 

mesmo e demandam um posicionamento pessoal, uma resposta criativa. 

Em seu primeiro artigo, “A capacidade infantil para dúvida”, escrito em 1942, para 

uma conferência no Instituto de Educação da Universidade de Londres, Milner apresenta seu 

conceito sobre a dúvida, que seria a capacidade do indivíduo em aceitar o vazio, o não saber, 

que é o paradoxo da criatividade, relacionando-se com ele (MILNER, 1991). 

No mesmo ano, escreveu outro artigo, intitulado “A tolerância do conflito” em que 

afirmava ser o conflito (existente dentro da pessoa, dela com o ambiente e entre pessoas ou 

grupos) essencial para a vida humana, pois a partir de seu uso criativo seria possível tolerar a 
                                                             
11 Relaciona-se com a apreensão da realidade lógica. 
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tensão da dúvida, da insatisfação e da incerteza, aguardando que uma nova descoberta fosse 

possível, por meio da experiência. Assim, o viver saudável não se daria pela eliminação do 

conflito, como muitos analistas pensavam, mas pela capacidade de tolerá-lo. 

Para Milner, o ser humano só alcança a experiência de si quando é capaz de formular 

julgamentos com base em seus próprios pensamentos, sem a interferência de modelos de bom 

e mau, existentes no mundo externo, provenientes da cultura (pertencer a uma família, 

frequentar determinada escola, ter certo dom, etc.) e da necessidade de ser sempre uma pessoa 

admirável, diante da sociedade da qual faz parte. A apreensão pessoal da realidade e a 

capacidade de ter uma experiência são de valor individual inestimável e constituem um evento 

constitutivo para o ser humano. 

É por meio da experiência que a criança descobre o mundo e pode perceber que seu 

pensamento difere da realidade externa. A dúvida nessa crença inicial de onipotência precisa 

se instalar para que haja a experiência e o conhecimento. Sem a instalação da dúvida, a 

criança sempre pensará que sabe (MILNER, 1991). 

A natureza da realidade psíquica é difícil de ser compreendida, pois sua essência se 

constitui num processo em permanente transformação e desenvolvimento. A realidade 

psíquica contém coisas boas e más, que podem ser assustadoras. Tais pensamentos e 

sentimentos podem ser aterradores e não suportáveis, sendo melhor não se ter consciência de 

que existem ou foram pensados, pelo receio da retaliação. Esse temor do que pode emergir 

leva a criança a se retrair, desistindo de conhecer suas experiências, seu “interior”, fixando-se 

na realidade externa. A dúvida passa a ser chave de todo o processo do desenvolvimento do 

ser humano. (MILNER, 1991). 

O conhecimento da realidade psíquica se dá quando nossos desejos e crenças se 

chocam com os desejos e crenças do outro, permitindo ver que “o mundo não é composto 

apenas pelas nossas idéias” e quando conseguimos “pela capacidade mental, aparentemente 

inata, simbolizar as experiências” (MILNER, 1991, p. 25) vivenciamos a alteridade12.  “Só 

alcançamos a alteridade por meio da ilusão, que reencontra o outro em sua condição de 

familiaridade-estranheza na qual havia um abismo de separação, de outra forma 

intransponível”. (CARVALHO, 1998, p. 100). 

                                                             
12 Capacidade de se colocar no lugar do outro, na relação interpessoal, com consideração, valorização, identificação e 
diálogo. De acordo com o Moderno Dicionário da Língua Portuguesa, Michaelis, é o “estado ou qualidade do que é outro, 
distinto, diferente”. 
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A descoberta da interioridade se dá por meio da simbolização, do uso de metáforas, 

que expressam a realidade psíquica, e “flui em uma torrente poderosa que tem muitas 

ramificações: o brincar imaginário à infância, a arte, os rituais simbólicos, a religião” 

(MILNER, 1991, p. 25). Para Milner é por meio de imagens que o ser humano tem maior 

capacidade de expressar os sentimentos, e quando ele nega essa simbolização está fadado a 

viver uma vida de total objetividade, empobrecida. 

Um de seus grandes aportes é o modo peculiar de se utilizar do registro plástico, 

acessando, por meio dele, o inconsciente e as facetas da elaboração da realidade psíquica 

adotadas pelo indivíduo. Essa elaboração imaginativa possibilita a transformação das 

experiências mais fundamentais do ser humano. (SAFRA, 2010, Aula 1). 

Milner tinha como principal interesse descobrir “como se estabelece no indivíduo a 

capacidade de maleabilidade mental, que permite o viver de modo criativo” (CARVALHO, 

1998, p. 11), corroborando a ideia de Winnicott de que uma vida saudável relaciona-se a um 

viver criativo. 

É possível perceber que Milner foi uma das primeiras psicanalistas a se posicionar de 

forma diferente diante do que se concebia enquanto imaginário, naquela época. Ela 

empreendeu uma luta no sentido de resgatar a importância das imagens como “elemento 

fundamental para a constituição do si mesmo do indivíduo” (SAFRA, 2010, Aula 2), uma vez 

que eram vistas como algo primitivo. 

Em 1952, começou a publicar na contramão da psicanálise, trazendo esse conceito de 

que a imagem é uma forma de pensar. Em seus escritos, outorgava às imagens valor 

simbólico, afirmando que não serviam somente ao princípio do prazer, como postulava Freud, 

mas também ao princípio de realidade, pois eram presentificações do vivido que ficavam 

armazenadas, como memórias inabaláveis, disponíveis para que o indivíduo pudesse 

compará-las com as experiências do presente, atualizando-as no agora e conectando o familiar 

ao não familiar. Como o ser humano é contínuo devir13, ele caminha numa relação dialética 

entre o familiar e o não familiar, em que as imagens ocupam importante lugar. (SAFRA, 

2010, Aula 2). 

Essa relação dialética entre o familiar e o não familiar, que permite a interação de 

imagens já vividas com o presente, é contínua e revela a verdade do indivíduo e do mundo, 

                                                             
13 “Precisa constantemente relacionar o vivido com o novo” (SAFRA, 2010, Aula 2). 
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fundando o nascimento da mente e da possibilidade de conhecer. Esse movimento contínuo 

mostra que existe uma necessidade interna do ser humano de descobrir a identidade na 

diferença, por meio de uma operação psíquica originária, para que ele possa encontrar uma 

organização interna à experiência vivida, de modo que ela tenha um efeito integrador, 

constitutivo. Essa integração pode ocorrer também por meio dos sonhos, que permitem que o 

diferente se torne si mesmo em seu momento poético. Há um poeta original no interior de 

cada um, que cria o mundo exterior para si ao encontrar o familiar no não familiar. 

O simbolismo, segundo Milner, pode decorrer de movimentos defensivos, em que a 

ideia consciente simbolizaria uma ideia inconsciente aterrorizante, que pelo temor da 

retaliação é substituída por outra (assim como postulam Freud e Klein) ou do pensar pré-

lógico em que o símbolo não funciona como um substituto, mas desperta, corporeamente, 

sentimentos semelhantes ao do objeto originário. Esse pensar pré-lógico, definido por 

Fenichel14, seria a matriz da experiência de ilusão15 em que objetos primários e secundários se 

fundem, passando a serem sentidos como únicos. Esse encontro produz um êxtase artístico, 

“fase essencial da adaptação à realidade, já que ela pode marcar o momento criativo no qual 

se estabelecem criações novas e vitais” (MILNER, 1991, p. 91), cuja qualidade determina a 

concentração no jogo, assinalando para o observador que algo de grande magnitude está 

ocorrendo. 

O conhecer é uma função poética e ocorre a partir do encontro do familiar com o não 

familiar sendo vivido como experiência de êxtase artístico, que permite a expansão do self do 

indivíduo. Esse conjunto de experiências cria o mundo exterior ou fica guardado dentro da 

pessoa “em algum lugar secreto da memória por serem muito semelhantes às visitas dos 

deuses” (MILNER, 1991, p. 94), constituindo a base para sua vocação e seus talentos. O bom 

professor deveria ser capaz de criar momentos em que a imaginação pudesse ser aquecida de 

modo que esses talentos aflorassem de forma significativa. 

Milner usava como referência para pensar sua clínica os poetas e artistas, muito mais 

do que os autores em psicanálise. Em sua obra, procurava ligar as experiências do professor e 

do analista e acreditava que há uma necessidade da pessoa de transcender os limites do ego e 

da lógica, tão valorizados em nosso tempo, e, no adulto, isto só seria possível no campo da 

cultura e da arte, que lhe possibilita reviver os bons momentos da infância. 

                                                             
14 Otto Fenichel (1897-1946) psicanalista, membro da Sociedade Psicanalítica de Viena. 
15 Permite o fusionamento ente realidade interna e externa ao dotar o mundo com algo do si mesmo. 
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É na imaginação que se encontra a força criativa do homem, que lhe possibilita 

encontrar sentido naquilo que não tem sentido, questão fundamental da condição humana. 

Essa força criativa se opõe à racionalidade, que afasta o ser humano da imaginação, ao 

organizar o mundo por meio de técnicas e da lógica representadas pelo intelecto. 

No mundo contemporâneo, vivemos a hegemonia da lógica formal, que promove uma 

cisão, colocando em dualidade sujeito e objeto, “aquele que vê e aquele que é visto” 

(MILNER, 1991, p. 183), e a morte da compreensão imaginativa tem sido a grande doença 

desse tempo, pois afasta o homem de sua criatividade originária. Essa cisão é necessária, na 

medida em que precisamos emergir de nossa dependência infantil rumo à resolução dos 

problemas da vida cotidiana, mas torna-se danosa quando se sobrepõe às nossas relações com 

o outro, impedindo-nos de acessar a integridade das coisas a partir da criatividade e perceber 

que a força da irracionalidade é criativa em si. 

Ao longo de seu percurso de crescimento em direção à maturidade do sentimento, o 

ser humano precisa enfrentar a dor psíquica advinda da integração dos opostos existentes em 

si, o bem e o mal, e superar a dicotomia entre o ser real e aquilo que se gostaria de ser. No 

momento de desesperança, em que se pode olhar para os próprios defeitos sem querer 

escondê-los para continuar sendo uma pessoa admirável diante da sociedade, é que surge uma 

força redentora. 

Para Milner (1991), criar é parte da condição humana e está presente, desde cedo, na 

criança, que sente satisfação e prazer ao perceber que pode produzir coisas com seu corpo. O 

ser humano precisa ser criativo e nasce com um pequeno poeta dentro de si e esse processo de 

criação produz uma ansiedade, necessária ao processo de conhecer. No entanto, quando o 

indivíduo não consegue manifestar essa criatividade originária podem surgir angústias 

fundamentais como medo de se perder, de se fundir, de perder a identidade, do mal infinito, 

de infinito compartilhado. (SAFRA, 2010, Aula 11). Essa angústia torna-se a base das 

organizações defensivas que a pessoa irá formular. 

Para criar, o indivíduo precisa entrar em contato com o vazio de si mesmo. Não há 

como criar sem acolher de forma amorosa o nada, pois o vazio é o paradoxo da criatividade. 

Esse vazio potencial decorre de uma vivência plena de todo o processo com o objeto 

transicional. Quando o bebê vive o luto desse objeto de forma satisfatória, surge um vazio 

transicional de onde podem emergir novas criações e sentidos. É no espaço potencial que o 

indivíduo pode usufruir dos elementos culturais disponíveis, em um estado de flutuação do si 
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mesmo, em que não há uma cisão de sujeito/objeto, somente uma fusão pré-lógica com o 

meio que produz um relaxamento. 

Esse estado de relaxamento e de fusão pré-lógica é fundamental para que haja a 

integração da experiência e a aquisição de novos conhecimentos, que só são possíveis quando 

o indivíduo viveu um holding16 adequado. A fusão pré-lógica demanda um cuidado amoroso 

da mãe, para que se torne uma experiência intercorpórea e não seja vivida como um risco da 

perda de si mesmo. (SAFRA, 2010, Aula 11). Assim, será possível que ele possa estar só e 

suportar o vazio inerente ao processo criativo, sempre na companhia de alguém. 

Milner (1991) distingue dois modos de ser, sendo o primeiro o pré-lógico, em que a 

pessoa está integrada com o que olha e o segundo o modo lógico, em que a pessoa está 

separada do que olha. Esses modos não se relacionam com as etapas do processo 

maturacional, pois o modo pré-lógico é originário. O que ocorre é que existem situações que 

podem impedir o indivíduo de usufruir dessa primeira modalidade de ser, que é poética. 

(SAFRA, 2010, Aula 10). 

Segundo ela, “sabemos o bastante a respeito do estado de mente separado (modo 

lógico), já que nosso próprio discurso depende dele” (MILLNER, 1991, p. 276), por isso 

buscou compreender, de forma especial, o que se passa no primeiro modo de ser (modo pré-

lógico). 

O modo lógico foi apresentado por Sigmund Freud em seu artigo “Formulações sobre 

os dois princípios de um funcionamento mental”, publicado em 1911. Nele, Freud postula 

que, em psicanálise, costumamos lidar com os processos mentais inconscientes acessados por 

meio da análise, e esses constituem os processos primários, responsáveis pelo princípio do 

prazer e fazem parte de “uma fase do desenvolvimento em que eram o único tipo de processo 

mental”. (FREUD, 1996a, p. 237). 

Com o estabelecimento do princípio de realidade, “o que se apresentava na mente não 

era mais o agradável, mas o real, mesmo que acontecesse ser desagradável” (FREUD, 1996a, 

p. 238). Essa decisão do aparelho psíquico acarretou uma série de adaptações e com a 

“significação crescente da realidade externa” (FREUD, 1996a, p. 239) houve um crescimento 

na importância dada aos órgãos sensoriais, voltados para esse mundo externo. A consciência, 

                                                             
16 Conceito utilizado por Winnicott para denominar a capacidade da mãe em se identificar com seu bebê e oferecer a ele um 
ambiente suficientemente bom para seu pleno desenvolvimento. 
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antes ligada ao prazer/desprazer, passa a “abranger qualidades sensórias” (FREUD, 1996a, p. 

239). Surge a atenção, que pesquisa o mundo externo e traz informações sobre ele assentando-

as na memória. 

A descarga motora, antes utilizada apenas para aliviar as tensões do aparelho mental, 

agora se tornou ação, controlada pelo pensar, desenvolvido a partir da apresentação de ideias. 

“O pensar foi dotado de características que tornavam possível ao aparelho mental tolerar a 

tensão aumentada de estímulo, enquanto o processo de descarga era adiado” (FREUD, 1996a, 

p. 240). 

Provavelmente, o pensar fosse originalmente inconsciente, “na medida em que 

ultrapassava simples apresentações ideativas e era dirigido para as relações entre impressões 

de objetos, e que não adquiriu outras qualidades perceptíveis à consciência até haver-se ligado 

a resíduos verbais”. (FREUD, 1996a, p. 240). 

Com a introdução do princípio de realidade, ocorreu a separação de um tipo de 

pensamento, o fantasiar, que foi liberado do teste de realidade, não necessitando estar 

vinculado a objetos reais, permanecendo subordinado ao princípio do prazer.  

Com o princípio de realidade, que veio para proteger o princípio do prazer contra a 

frustração, o prazer momentâneo, dá lugar ao prazer seguro. 

A educação auxilia o desenvolvimento, que interfere na formação do ego, por meio da 

oferta do amor dos educadores como recompensa, incentivando a “conquista do princípio do 

prazer e à sua substituição pelo princípio de realidade”. (FREUD, 1996a, p. 242). 

A arte produz uma reconciliação peculiar entre esses dois princípios: 

Um artista é originalmente um homem que se afasta da realidade, porque não pode 
concordar com a renúncia à satisfação instintual que ela a princípio exige, e que 
concede a seus desejos eróticos e ambiciosos completa liberdade na vida de 
fantasia. Todavia, encontra o caminho de volta deste mundo de fantasia para a 
realidade, fazendo uso de dons especiais que transformam suas fantasias em 
verdades de um novo tipo, que são valorizadas pelos homens como reflexos 
preciosos da realidade. (FREUD, 1996a, p. 242). 

Milner diz que o ser humano precisa dos dois modos de ser (complementares) para 

estar no mundo, mas o que acontece no mundo contemporâneo é que o modo lógico de ser 

tornou-se mais valorizado e reconhecido socialmente, impedindo a pessoa de acessar seu 

modo pré-lógico e criativo de ser. Em contrapartida, as pessoas temem o modo pré-lógico, em 
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que os limites encontram-se misturados por medo de “algum tipo de perda de definição, perda 

de identidade, até mesmo perda da sanidade”. (MILNER, 1991, p. 276). 

Assim, muitas pessoas passam a ter sucesso profissional em detrimento das questões 

emocionais e vivem essa dissociação17 oculta por um comportamento aparentemente 

adaptado, um falso self18. São pessoas que não conseguem atingir a experiência de 

relaxamento, por medo de nunca mais se reunirem em uma unidade. 

Algumas desenvolvem um ego hipertrofiado, outras apresentam qualidades autísticas e 

há aquelas que se colocam em uma relação com o objeto marcada pela inveja. Os três se 

defendem com essas características distintas, pois tiveram que enfrentar uma separação 

precoce, antes que o si mesmo pudesse ter emergido. 

Não se estabeleceu ligação primária com o corpo materno, com o seio, não há sentido 

de si e do outro, tudo é irrealidade. Essa fusão originária é fundamental para que o indivíduo 

seja capaz de estar no corpo do outro para emergir e diferenciar o eu/não-eu e o mundo 

interno do real. 

Essa impossibilidade de acessar o si mesmo leva ao adoecimento, à loucura oculta por 

um falso self normótico e pela mesmice da suposta normalidade. (SAFRA, 2010, Aula 12). 

Toda essa compreensão, acerca do ser humano, levou Milner a desenvolver uma 

clínica própria, pautada na necessidade de permitir ao paciente que encontre, por meio do 

enquadre (moldura19), seu modo pessoal de ser expresso em seu imaginário. 

A análise tem como objetivo fundamental deixar o indivíduo viver seu cotidiano 

poeticamente, apreendendo o mundo de modo significativo, por meio da experiência, e ao 

analista cabe o papel de acompanhá-lo, esperando reconhecer naquilo que se expressa na 

relação analítica o que precisa ser acolhido e trabalhado. É necessário que o analista confie no 

inconsciente do paciente, se permitindo ser guiado por ele, a espera de seu desvelamento 

poético. 

                                                             
17 Mecanismo de defesa frequente, que ocorre quando o bebê não pode alcançar o estado de integração completa. Refere-se a 
não integração. 
18 Conceito utilizado por Winnicott para denominar um mecanismo de defesa criado para proteger o verdadeiro self contra 
invasões. 
19 Pode-se pensar em molduras de tempo e espaço. “A moldura demarca uma área dentro da qual o que é percebido tem que 
ser tomado simbolicamente, enquanto que o que está fora da moldura tem que ser tomado literalmente” (MILNER, 1991, p. 
225) 
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A confiança e a fé tornaram-se eixos fundamentais de sua clínica e cabe ao analista, 

assim como ao educador, ter fé no vazio, naquilo que parece não estar lá, no nada que 

acontece na sessão, aguardando o momento em que o inconsciente poderá se desvelar. A 

confiança é a moldura necessária para que o indivíduo possa experimentar uma suspensão de 

seu ser e viver uma experiência pré-lógica, sem o risco da perda do si mesmo. 

Milner trouxe ainda contribuições fundamentais para o modo de pensar a educação, 

afirmando que o método educacional empregado, em grande parte das escolas, não acolhe a 

dúvida, lugar onde a aprendizagem pode ocorrer, na medida em que aprova e celebra o saber, 

penalizando o não saber e impossibilitando que a criança acesse sua realidade psíquica por 

meio da dúvida e da incerteza, que, para serem fecundas precisam ser sustentadas. 

O grande equívoco da educação seria que sua organização está assentada no 

pensamento lógico, fazendo com que as crianças adoeçam por não poderem expressar sua 

criatividade originária, reconhecendo a escola como algo estranho a si e os problemas de 

aprendizagem seriam um modo de protestar contra essa violência. A escola não leva em 

consideração que o indivíduo só pode aprender de alguém que se ama e é preciso que o 

professor se coloque em uma disponibilidade tal que permita ao aluno reconhecer que ele irá 

passar pelo processo de conhecimento na companhia de alguém. 

“Se a criança não criou o mundo, ele lhe parece sem sentido e excessivamente outro. 

Não aprender é a única maneira de preservar uma maneira pessoal e autêntica de ser”. 

(SAFRA, 2005, p. 44). 

A educação deveria permitir a articulação da capacidade, inerente ao ser humano, de 

criar pontes entre a realidade externa e interna, por meio do imaginário, revelando o 

significado dos fenômenos. 

Sobre o tema da educação, Milner dedicou anos de estudo e no artigo “o papel da 

ilusão na formação simbólica”, publicado em 1952, trouxe o caso no menino Simon, um 

garoto de 11 anos, que foi perdendo o interesse pelas tarefas escolares e trazia como queixa 

que a escola era “maçante e entediante”. (MILNER, 1991, p. 96). 

Algo que merece ser destacado, nesse caso, é o fato de Simon ter vivenciado, na 

escola, algo que lhe deu extremo prazer: a criação de um clube de fotografia, formado por ele 

e mais alguns colegas, com a autorização da escola, que permitiu a eles o uso do espaço 

escolar para o desenvolvimento de suas atividades. Simon, que até então demonstrava uma 
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atitude insolente e agressiva20, mudou de atitude e Milner atribuiu isto ao fato de ele ter 

podido incorporar, na rotina escolar, uma atividade criada espontaneamente por ele. “Essa 

escola, ao ser receptiva, ao ser capaz de receber sua criatividade, não só no papel de doadora, 

mostrou-se capaz de uma boa maternagem; era um mundo masculino que havia ficado um 

pouco mais parecido com a mãe do menino” (MILNER, 1991, p. 99). 

Nosso artista interno necessita ter um pouco de sua experiência incorporada no mundo 

externo, do mesmo modo que Simon pôde ter seu clube de fotografia incorporado à rotina 

escolar. Essas experiências internas incorporadas ao mundo social amenizam a discrepância 

entre mundo externo e interno, tornado-o mais familiar e palpável. 

Sua metodologia de ensino estava assentada na confiança de que a aprendizagem 

ocorreria se o educador confiasse naquilo que se mostrava como interesse da criança. Para ela, 

a aprendizagem só é possível pela experiência que permite à criança recriar o mundo por meio 

do poético e é significativa na medida em emerge de uma brincadeira concentrada. 

A brincadeira concentrada é uma forma de jogo que propicia que uma brincadeira 

ocorra de verdade. Isto envolve um paradoxo, pois quando a brincadeira implica em algo 

significativo para a criança, pode-se observar que ela se encontra em estado de intensa 

concentração. Milner acredita que é isto que o educador precisa encontrar junto ao seu 

educando, ou seja, a possibilidade desse tipo de experiência. 

Para ela, a concentração não era um evento mental, “era uma implicação do si mesmo 

em sua totalidade, era um modo de estar presente no mundo diante de algo que se revelava 

significativo” (SAFRA, 2010, Aula 1). 

Existem dois tipos necessários de atenção, um tipo focalizado e outro amplo, 

desfocalizado, que promove mudanças na percepção, enriquecendo os sentimentos. Nesse tipo 

de atenção ampla “a pessoa fica perdida em um momento de atividade intensa na qual a 

consciência do self e a consciência do objeto estão algo confundidas, e a pessoa emerge para a 

separação novamente, e aí descobre que há alguma nova entidade” (MILNER, 1991, p. 86). 

Os problemas de aprendizagem relacionam-se ao desconhecimento de quem é a 

criança que precisa aprender, por isso, ela destaca a importância na confiança do professor no 

modo de ser da criança, para que a aprendizagem ocorra. 

                                                             
20 Que pode ser vivenciada na brincadeira da guerra entre duas aldeias descrita na página 94 do livro “A loucura suprimida do 
homem são”, 1991. 
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No entanto, o modelo atual de escola apresenta ao indivíduo algo que lhe é estranho, 

não significativo, fazendo com que ele se molde. Assim, a sintomatologia que emerge 

(problema de aprendizagem) “é a forma criativa pela qual o inconsciente se expressa 

revelando o impasse entre aquilo que é imposto e aquilo que necessita vir a ser em termos de 

estilo pessoal, que é próprio do inconsciente daquele individuo” (SAFRA, 2010, Aula 1). 

A grande tarefa do homem contemporâneo, seja na educação ou na situação clínica, é 

encontrar um lugar em que “seja seguro estar distraído” e isso só é possível pelo encontro 

entre a imaginação e a percepção, que tornam o mundo externo desfigurado e fusionado com 

o interno. Esse seria um momento crucial em que novas possibilidades e novos amores 

surgem e que “o gênio poético de cada homem cria o mundo para nós, encontrando o que é 

familiar no não familiar”, ampliando nosso relacionamento com o mundo externo. “Esses são 

os momentos de se ficar apaixonado”. (MILNER, 1991, p. 191). 

Pessoas com altas habilidades/superdotação são consideradas criativas e possuem 

grande facilidade de aprendizado, sendo que, por vezes, percebem a escola como entediante e 

distante de seus interesses. Assim, ao conhecer a teoria de Milner, no decorrer do Mestrado, 

reconheci que ela poderia me auxiliar na compreensão desse modo de ser, tendo em vista seus 

escritos voltados para a compreensão do uso que cada ser humano faz de sua criatividade e 

como ela interfere na constituição do si mesmo. 
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4. AS CONFIGURAÇÕES ENCONTRADAS NAS ENTREVISTAS 

Neste capítulo, serão apresentados trechos das falas dos entrevistados, que soaram 

como representativos de seu modo de ser, procurando articulá-los com a teoria que embasa 

este estudo. Cabe ressaltar que todas as entrevistas utilizadas foram reconstruídas, levando-se 

em consideração os aspectos e elementos mais significativos, reavivados a partir dos 

depoimentos dos participantes e estão disponíveis, para consulta, no Anexo C (as entrevistas 

estão apresentadas de acordo com a sequência em que ocorreram). 

As questões aqui apresentadas chamaram-me a atenção por permearem a fala de todos, 

tornando-se representativa do modo de ser dos participantes desta pesquisa. 

Este capítulo foi dividido em 10 temas (A descoberta; A escola; A família; Percepção 

de si em relação ao mundo; Relações interpessoais; A nomeação do fenômeno; Relação com o 

conhecimento formal; Estereótipo; O lugar no mundo; Uso da criatividade), que serão 

abordados, a seguir. Cheguei a estas categorias, após a leitura das entrevistas e sua reescrita. 

Com essa análise, percebi que esses eram os aspectos que estavam presentes em todos os 

relatos e mereciam destaque, por refletirem aspectos significativos da vida dessas pessoas e 

estarem relacionados a diversos estudos publicados em relação às pessoas com altas 

habilidades/superdotação. 

Fazendo uso das considerações da própria Milner (1991), procurei selecionar o 

material apresentado com base em uma teoria, de modo a contemplar a riqueza de 

comportamentos (inclusive gestos, modos, tons de voz) de cada participante em particular. No 

entanto, é difícil “provar que a seleção do material é isenta de interferências e que não omitiu 

determinados fatos que poderia provar alguma teoria diversa” (MILNER, 1991, p. 33). 

4.1. A descoberta 

Os entrevistados apresentaram sinais de que possuíam altas habilidades/superdotação 

desde a infância, e todos tiveram a experiência de terem sido identificados por testes, alguns 

na escola, ainda crianças, outros na idade adulta. Aliás, esse era um pré-requisito para a 

pesquisa, a escolha por pessoas que tivessem sido identificadas e reconhecidas como tal, em 

sua comunidade. 
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Carla, Marcos e Rafael relatam que a aprendizagem ocorreu de modo precoce e 

rápido, sendo que a aquisição da leitura e da escrita se deu antes do esperado para a faixa 

etária. 

Carla aprendeu a ler e escrever assistindo a programas educacionais, “devia ter uns 4 

anos de idade e isso eu me lembro perfeitamente, eu ligava a televisão, passava o madureza 

de madrugada, 5 horas da manhã, eu pegava a coberta e sentava na sala e ficava assistindo 

as aulas e respondendo”. Foi identificada por um gestor escolar “um coordenador, talvez”, 

que “se espantou com minha habilidade, habilidade não, mas pela percepção e minha 

compreensão de fácil assimilação. (...) fiz um teste que demonstrou capacidade de 3 anos 

para frente ou algo assim”. Como resultado desse teste, a escola aconselhou sua mãe a 

acelerá-la em 1 ou 2 anos, mas “minha mãe não quis, disse que não, não pode, que tinha que 

ficar junto com a faixa etária e a coisa se tornou meio esquecida em casa”. 

Marcos aprendeu a ler e a escrever com 4 anos de idade, “quem me ensinou foi minha 

irmã de 7. (...) essa enorme curiosidade fez com que eu quisesse, a todo custo eu queria 

aprender a ler, porque eu estava curioso para entender o que aquele monte de letrinhas 

significava. (...) Eu acho que a precocidade não é tanto uma precocidade intelectual, mas é 

uma precocidade de curiosidade”. No entanto, só quando estava no ginásio é que começou a 

perceber “que estava com o desenvolvimento um pouco acima da média dos colegas”. 

Rafael relata que, quando bem pequeno, sua madrinha de batismo percebeu que ele era 

um garoto diferente, talvez superdotado, e o encaminhou para fazer um teste de inteligência, 

mas “o teste não deu nada de mais”. Mesmo assim, lhe foi permitido “pular o pré-

primário”. Apesar do teste pouco conclusivo, na infância, ele sempre demonstrou interesses 

diversos aos das pessoas de sua faixa etária: “eu sempre li muito, estudei muito, talvez na 

adolescência, na pré-adolescência eu já tinha um interesse que não tinha nada a ver com o 

currículo escolar”. 

João e Paulo foram identificados como alunos que apresentavam altas 

habilidades/superdotação logo nos primeiros anos escolares (1ª ou 2ª série), sendo convidados 

a participar de um programa de enriquecimento curricular desenvolvido fora do horário de 

aulas, visando o estímulo de seus potenciais. Paulo foi indicado por meio da observação de 

suas produções escolares e João passou por uma série de testes que achou interessante “era 

um teste de sequência lógica”. 
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É muito comum os pais e a escola notarem que crianças com menos de 5 anos 

apresentam sinais de desenvolvimento cognitivo acima de seus pares de idade. Parece que 

essa é a fase propícia para que a criança seja reconhecida, aplaudida e assistida, na 

demonstração de seus potenciais, sendo incentivada e reconhecida pelos pais e professores, 

que estão mais receptivos a essas demonstrações. (GUENTHER, 2006a). 

No entanto, essa precocidade, observada logo na primeira infância, pode não se 

manter, sendo que em determinado momento do desenvolvimento a criança pode passar a 

apresentar um desenvolvimento nivelado com seus pares de idade. Nem sempre as crianças 

precoces se tornam adultos superdotados, mas, adultos superdotados reconhecem que na 

infância possuíam certa facilidade ou se identificavam com alguma pessoa eminente em sua 

área de atuação. (GUENTHER, 2006b). 

A precocidade, portanto, torna-se um sinal de que essa criança possui alguma 

diferença em relação a seus pares, sendo necessário que haja um acompanhamento, de perto, 

por parte de pais e professores, para que haja um estímulo e a oferta de um ambiente seguro, 

livre de expectativas, pois a tendência é de que ela cresça e se desenvolva normalmente. À 

medida que a criança cresce e esse diferencial permanece, passa a ser possível afirmar, por 

meio de suas produções, que há um sinal de altas habilidades/superdotação presente. 

Essa nomeação do fenômeno se faz importante, pois “emocionalmente, o indivíduo 

precisa de confirmação externa sobre o que sente internamente e quer nomear: que é 

diferente”. A partir daí, será preciso criar uma série de condições educacionais que 

possibilitem seu desenvolvimento. (CUPERTINO, 2008, p. 14).  

No caso de Carla, João e Paulo a identificação teve a “função de favorecer a adoção de 

procedimentos educacionais adequados” (CUPERTINO, 2008, p. 25), que tornaram a escola e 

o aprendizado mais significativos e interessantes. 

4.2. A escola 

Todos os entrevistados manifestaram imensa facilidade em realizar as atividades 

escolares, chegando a nutrir sentimento de tédio em relação à escola quando não se sentiam 

motivados ou percebiam que as atividades não se aproximavam de seus interesses pessoais. 

Alguns deles tiveram a oportunidade de vivenciar experiências diferenciadas em programas 

de enriquecimento curricular, proporcionando um maior significado em sua aprendizagem. 
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Para Paulo, a escola “era um local onde havia aulas fáceis e muito tempo livre. Às 

vezes elas eram monótonas, não por falta de interesse, mas porque eram muito repetitivas”. 

Sempre foi bem tratado pelos professores e considera que não era um mau aluno. “Alguns 

professores, em particular, direcionavam suas perguntas a mim ou a alguns alunos 

específicos, porque era muito provável de nós sabermos a resposta, transformando a 

explicação em um diálogo. (...) Nem sempre, ou melhor, na maioria das vezes, eu não gostava 

disso, porque não gosto de chamar atenção sobre mim. Noutras vezes, exatamente o 

contrário, fazia questão de responder às perguntas para mostrar que sabia. Basicamente, 

dependia do meu interesse sobre o assunto discutido”. 

Rafael não gostava de sua escola e sentia que seus interesses não eram contemplados, 

“uma cabeça adolescente de esquerda ficava um pouco esquisito num colégio bem careta (...) 

a partir da 6ª série, mais ou menos, meus interesses eram outros, não tinha nada a ver com 

aquela instituição, era uma coisa meio fora do lugar”. Em relação às atividades propostas 

“eu fazia exatamente o que eles queriam pra eles não encherem meu saco e as questões 

minhas, os meus interesses eu levava à parte, fora do currículo”. 

Carla achava a escola “fácil, insuficiente, irritante, entediante (...) o processo de 

escolarização foi para mim de uma assimilação muito tranquila, muito fácil e quando eu 

estava na primeira, no pré, eu já lia fluentemente tudo, fazia as quatro operações e aquilo já 

começava a me irritar porque era pouco, era insuficiente”. A partir da 3ª série, começou a 

ficar entediada “e comecei a aprontar na escola, da maneira que eu podia, para chamar a 

atenção, de alguma maneira, porque não era aquilo que eu queria. Aí eu atormentei”.  Saía-

se bem nas atividades escolares, mas passou a perder o interesse quando tirou uma nota 9,5, 

que ela considerou como fracasso “cheguei chorando em casa, porque para mim era muito 

fácil e eu não me conformava porque eu tinha tirado 9,5 naquela matéria”, pois queria 

sempre 10 em seu boletim, “tinha que ser a melhor”. Na escola “ganhei vários concursos de 

redação, durante anos” e ia receber o prêmio junto com a família, mas “esse lado nunca foi 

legal”. Era disputada para os trabalhos escolares “todo mundo queria fazer trabalho comigo 

na escola, (...) mas eu sempre achava que ninguém tava dando o melhor de si”. Passava cola 

para os colegas, “eu sempre estava preocupada com a questão do outro estar bem, então, eu 

sempre me preocupava que os outros, meus colegas, tivessem uma nota boa e não estava nem 

aí, passava cola para eles na boa”. 
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Marcos revela que na escola não foi bem sucedido, “porque realmente a escola é feita 

para pessoas que não têm tanta curiosidade assim, mas naquilo no qual eu notei que tinha 

alguma diferença em relação a meus colegas era uma incrível, gigantesca facilidade com 

Matemática e com Desenho”. 

João gostava muito de explicar a matéria para os outros, “lembro de várias vezes de 

gente que me chamava para ir estudar”. Nessa época de escola, ele havia publicado seu 

primeiro livro, decorrente de uma atividade proposta pelo professor, e seu nome saiu no 

“Livro dos Recordes”, como o mais jovem escritor brasileiro. Somado a isto, havia sua 

participação em um programa de enriquecimento curricular, assim, constantemente, era 

chamado para dar entrevistas sobre altas habilidades/superdotação. “Eu acho que, mais isso 

do que a questão do superdotado influiu um pouco na minha personalidade, essa coisa de 

aparecer, acho que talvez, nessa fase, eu tenha, mas, pô, eu era criança e tinham umas 

situações meio bizarras como as excursões para a Bienal”. João sempre ia para dar 

entrevistas “eu tava lá dando uma entrevista para a TV e assim que terminou, meus amigos 

viram, estavam na excursão, aí os amigos pegaram uns pedaços de papel e queriam que eu 

autografasse eu perguntei por que e era porque eu tava dando entrevista para a TV”. Refere 

que o tempo de escola foi “bastante divertido”. Passava cola para os amigos “Eu era, tipo, o 

nerd que passava cola e eu passava cola mesmo, eu achava que, sei lá, não gostava muito 

assim, mas também não achava nenhum dilema moral”. 

A possibilidade de participar de programas especiais, fora da escola, trouxe-lhes novo 

ânimo, pois vislumbraram a possibilidade de fazer algo novo, diferente e desafiador, que lhes 

trouxesse de volta o estímulo e o interesse. 

Para Paulo, a ideia de participar de uma programação diferenciada, fora da escola “era 

atraente, embora a dificuldade fosse justamente encontrar este algo”. 

João gostava de participar desse programa, que lhe foi apresentado como um curso 

especial fora do horário da aula “eu gostava, gostava também dessa coisa de ter uma aula de 

humanas e uma de tecnologia, me parecia uma divisão bem mais lógica do que era o 

conhecimento do que uma divisão normal da escola”. 

Carla mudou de escola na 6ª série, passando a frequentar um programa avançado de 

estudos, aos sábados, direcionado para a matéria em que o aluno se saía bem. “Eu assistia 

todas as aulas avançadas e era muito legal porque mexia muito com experiências, essa coisa 
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que era sempre o outro lado da coisa e eu sempre enveredava para um lado que não era 

aquele que o professor tava falando. Eu pensava em como viabilizar aquilo para tornar de 

uma maneira concreta para mim, para eu ver”. 

Marcos e Rafael não participaram de qualquer programa específico na infância, mas 

ambos ingressaram, quando adultos, em um grupo que congrega pessoas com altas 

habilidades/superdotação, por meio de testes de QI. 

Rafael relata que entrou no grupo, pois “achei que alguma coisa produtiva iria 

acontecer, mas depois percebi que não tinha nada produtivo, que era simplesmente você ter 

uma carteirinha, tinha jantares, era uma chatice (...) não só isso como eu percebi que essa 

inteligência, esse tipo de inteligência não tem nada a ver com inteligência global, por 

exemplo, você vê gente extremamente neurastênica, extremamente neurótica, pessoas 

complicadíssimas afetivamente”.  

Marcos diz que por conta de problemas financeiros, enfrentados por sua família, 

precisou dar aulas quando ainda estava no Ensino Médio Técnico, e, do seu ponto de vista, 

“essa foi a única atividade diferenciada que tive”. Já na idade adulta, ingressou no mesmo 

grupo de Rafael. Segundo ele, há uma tendência das pessoas superdotadas em procurarem 

grupos para se sentirem normais “onde todos os anormais são igualmente anormais, 

portanto, lá dentro, a pessoa se sente normal, se sente uniforme com relação a, mas depois 

cheguei à conclusão de que nesses grupos a normalidade não é uniforme, quer dizer, também 

há uma heterogeneidade muito grande”. 

Milner afirma que a escola está assentada no pensamento lógico e esse seria um 

grande erro, pois não permite ao aluno vivenciar experiências significativas, que o levem a 

acessar o não familiar por meio do familiar. A escola da atualidade possui um currículo pré-

estabelecido, que não leva em conta aquilo que emerge enquanto interesse do aluno, 

obrigando-o a absorver conteúdos nada significativos e de forma pouco exploratória. Isto faz 

com que o aluno não a reconheça como um espaço em que haja prazer em aprender, 

cumprindo, minimamente, as exigências para passar de ano, assim como destacou Rafael. A 

aprendizagem, portanto, não encontra reverberação em seu interior, impedindo que, por meio 

de sua criatividade, ele possa acessar novos conhecimentos expandindo, dessa forma, seu self. 

Assim, a escola torna-se enfadonha e sem significado, como mencionam Paulo e Carla. 
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 No momento em que Carla, João e Paulo tiveram a oportunidade de vivenciar 

experiências reais em relação à aprendizagem, que lhe permitiram experimentar, criar e 

significar seus conhecimentos, a aprendizagem voltou a se tornar interessante. Carla e João 

frequentavam, regulamente, a atividade extraclasse, o que proporcionou a eles, “experimentar 

a incrível qualidade daquelas capacidades da imaginação criativa que ainda não foram 

esgotadas” (MILNER, 1991, p. 190), pois o ensino até então presente em suas vidas obedecia 

a um padrão imposto, que cerceava a espontaneidade, limitando a liberdade da imaginação 

por meio do pensamento lógico formal. 

Com essa proposta diferenciada, a escola passou a proporcionar a expressão de seus 

interesses, encorajando-os a experimentar, assim como Milner fez com aquele garoto 

canadense de 7 anos21, que não conseguia aprender a ler, recriando o mundo por meio do 

poético. Já Paulo também não encontrou nessa atividade algo que lhe fosse significativo, com 

isso a abandonou. 

As pessoas com altas habilidades/superdotação podem ser “intolerantes, solitárias, 

carentes de algo novo – o que também pode estar subjacente ao tédio de que se queixam –, 

tornam-se provocativas para chamar a atenção” (LANDAU, 2002, p. 161). Assim, necessitam 

se sentir acolhidas e respeitadas em suas necessidades para poderem imprimir sua marca no 

mundo.  

4.3. A família 

Todos os entrevistados relataram que positiva ou negativamente foram influenciados 

por suas famílias, ao longo da vida. Algumas delas, invariavelmente, nutriram certas 

expectativas do que seria deles no futuro, tendo em vista as grandes facilidades e/ou 

dificuldades demonstradas durante a infância. Fica clara a crença de que a existência das altas 

habilidade/superdotação gera nas famílias uma expectativa de sucesso profissional, como se 

ele pudesse ser garantido pelo simples fato de a criança ter habilidades acima da média, 

facilidade no aprendizado e bom desempenho na realização de determinadas atividades. 

Para João, o incentivo e apoio da família são tidos como fundamentais para um 

crescimento saudável e uma boa adaptação ao mundo. “O fato de o meu pai ter feito 

psicologia acho que ajudou muito a gente a não... não ter nenhum trauma quanto a isso nem 

nada, apesar de eu ter uma criação muito legal, ele sempre valorizou muito leitura, a gente 
                                                             
21 Caso citado na Introdução, extraído do livro “A loucura suprimida do homem são”. 
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gostava sempre de ler, ia ao shopping jogar fliperama e passar numa livraria eram as duas 

coisas divertidas de se fazer”. Refere ainda que foi criada uma expectativa em relação ao seu 

futuro profissional devido à sua facilidade em lidar com crianças. “No ginásio e na escola, 

obviamente, foi criada uma expectativa um pouco grande, por conta do programa [de 

enriquecimento curricular] e dessa coisa do livro, foi criada uma expectativa sobre o que eu 

seria, sobre o que eu faria e as expectativas deles acho que não era que eu fosse virar 

jornalista. Minha mãe queria que eu fizesse Medicina, queria que eu fosse pediatra”. 

Rafael conta que sua família era de acadêmicos que o incentivavam em seus estudos, 

“minha mãe é professora, meu pai, já falecido, era professor, meu padrasto é professor, 

então, todo mundo tinha uma cabeça meio ligada à academia. Não era assim histericamente 

incentivado, mas era incentivado sim, era visto como uma coisa legal”. Como tinha sérias 

dificuldades de relacionamento “fui meio que colocado como aves raras, uma pessoa 

diferente, então, sabe, aquela coisa meio louco, meio gênio, deixa ele lá no canto dele, vai 

saber o que dá para esperar desse cara”. Como não havia expectativa de êxito “eu me cobrei 

e a partir de eu me cobrar, eu fui para frente (...) acho que me livrando desses estereótipos 

familiares que eu consegui ir para frente”. 

Paulo tinha interesses “excêntricos, como estudar dinossauros”, mas sua família 

interferiu em suas escolhas “disse que eu deveria aprender Inglês porque era importante, 

embora eu não tivesse qualquer interesse nesta língua”. 

Carla foi cobrada pela família para ser a melhor, a mãe queria que ela ministrasse 

aulas particulares para os primos, que não se saíam bem na escola. Além disso, a mãe tentava 

lhe arrumar amigas para brincar, mas seus interesses eram diferentes dos de seus pares de 

idade. Ela afirma que foi uma adolescente rebelde e usou drogas, fazia de tudo para chocar os 

pais e quebrar o estereótipo de filha perfeita “a família me cobrava porque eu tinha que ser a 

filha bonitinha, que tira 10”, mas ao perceber que os decepcionava, entrou em conflito e 

resolveu isto em terapia, concluindo que a revolta não vale a pena. “Depois de muito tempo 

de terapia, eu cheguei à conclusão que deixe eles [os pais] pensarem assim, teve uma época 

da minha vida que foi muito forte, que eu tentei provar justamente o contrário, que eu não 

era aquela pessoa, por mais que eu gostasse de fazer determinadas coisas, mas eu queria ser 

uma pessoa normal (...) Tem um agravante aí muito forte, que eu sou filha única, então 

acaba, de certa maneira, tudo caindo em cima de mim”. 
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Somente Marcos não fez referência à cobrança dos pais, até porque sua infância se deu 

em um contexto atípico e ele refere que foi “muito, muito estimulado positiva e 

negativamente” pelo ambiente no qual estava inserido, uma vez que nasceu e viveu os 

primeiros anos em meio à Guerra22. Em relação à família, constituída por ele, quando adulto, 

afirma ter encontrado dificuldades para administrar seus 3 casamentos anteriores, atualmente 

está em seu 4º casamento, tem 5 filhos e por ser disperso e concentrado em seus interesses, 

acaba deixando a companheira de lado. “Sempre disseram que eu saio do ar e saio mesmo, é 

como se eu apagasse, como se fosse um desmaio físico num gigantesco tormento mental que é 

uma coisa chata quando você tá convivendo com alguém. As pessoas me cobram, as pessoas 

me cobram, mas eu to aprendendo a ser cobrado, tanto é que no meu casamento atual as 

coisas estão correndo bem porque eu to aprendendo”.  

Para Landau (2002, p. 156), os pais devem tomar o cuidado de não projetar em seus 

filhos desejos não realizados, evitando pressioná-los, pois “uma criança pressionada por seus 

pais opõe-se a seus objetivos, desenvolvendo resistência para aprender”. 

Landau (2002, p. 159) afirma que sua experiência com grupos de pais aponta que a 

maior dificuldade apresentada por eles relaciona-se à “discrepância entre o desenvolvimento 

intelectual e o emocional”. Essa assincronia é uma característica marcante e, segundo Alencar 

(1986, p. 31) “Apesar de ser comum, entre os alunos mais brilhantes, uma maturidade física, 

social e emocional acima da média, nem sempre isto ocorre, podendo uma disparidade ser 

observada entre aspectos do desenvolvimento intelectual, social, emocional e físico”. 

É comum os pais lidarem com a identificação de seu filho, procurando aumentar o 

nível de enriquecimento de seu ambiente, buscando várias formas de estimulá-lo, 

centralizando sua atenção no desenvolvimento dessas habilidades e deixando de lado outros 

aspectos e áreas do conhecimento, que precisam ser levados em consideração (CHAGAS, 

2007). 

 Costuma ocorrer um estímulo ao desenvolvimento cognitivo, sendo que a educação 

passa a ser colocada como prioridade, havendo um incentivo para que seus filhos se tornem 

independentes e dirijam sua formação acadêmica de modo que sua vida profissional seja um 

reflexo de suas habilidades acima da média. Essa interferência dos pais nas escolhas dos 

                                                             
22 Marcos nasceu na Itália, em plena II Guerra Mundial. 
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filhos e a exigência de bons resultados puderam ser percebidas nos relatos de Paulo, João e 

Carla. 

Os pais precisam aprender a lidar com essas questões, estando presentes na vida de 

seus filhos e acompanhando-os em suas descobertas e experimentos. Devem, também, estar 

atentos aos sinais que seus filhos dão de satisfação ou insatisfação e oferecerem todas as 

possibilidades viáveis de desenvolvimento de suas habilidades, sem a pressão e a cobrança 

por resultados. Um ambiente seguro e estável é o que eles precisam oferecer para que seus 

filhos cresçam de modo saudável.  

4.4. Percepção de si em relação ao mundo 

Todos os entrevistados dizem possuir facilidades e dificuldades. As facilidades são 

reconhecidas em comparação com seus pares, uma vez que eles afirmam possuí-las por se 

perceberem diferenciados em relação aos demais no uso dessas capacidades. As dificuldades 

remetem àquilo que eles não conseguem fazer com tanta tranquilidade, no dia a dia, e de certa 

forma atrapalham sua rotina. Em alguns deles, percebeu-se uma necessidade de perfeição e 

uma cobrança em relação aos resultados e à qualidade de sua produção, pois possuem a 

crença de que sempre podem render mais que os outros, devido às suas habilidades acima da 

média. 

Carla tenta aceitar o fato de ser diferente. “sou assim e não tem outro jeito”. Sente 

muita ansiedade e tem um modo diferente de pensar o mundo “fico pensando, sabe, umas 

coisas meio loucas, eu sou uma louca, completamente louca. (...) Sempre senti que o outro 

não sente aquilo que eu sinto”. Sempre se cobrou muito, queria a perfeição “está sempre 

faltando alguma coisa, sempre estou devendo”. Quando se vê diante de algo que não 

consegue fazer, se frustra “Fico muito p*, depois chuto o balde e mando para o inferno. Tem 

coisa que eu fico martelando, martelando,martelando até assumir que não consigo aí quando 

eu assumo, falo que não vou fazer, não vou, aí brigo, brigo comigo, brigo com o outro que 

pediu para fazer. Aprendi a lidar, quando pequena só chorava. É muito difícil, muito 

complicado”. Refere possuir diversas facilidades, mas existe uma “preguiça” muito grande. 

Procurou pesquisar sobre as pessoas superdotadas, “mas quanto mais lia, me irritava, não 

queria muito saber” Acha que ser superdotado é algo ruim, “como um monstro mais 

palpável, então lia e falava, essa coisa esquisita sou eu?”. Sempre se questionou sobre a 

veracidade desse diagnóstico. 
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Paulo também refere se sentir uma pessoa diferente, pois tem uma maneira de encarar 

o mundo, “questionamentos e objetivos de vida que considero incomuns na maioria das 

pessoas da minha idade que conheço”. Tem confiança em si para concretizar seus planos e 

acaba se cobrando mais “(...) tenho uma maior cobrança comigo quanto às coisas que eu 

posso fazer. Não gosto de fazer algo malfeito ou pela metade”. Reconhece “ter boa memória 

e capacidade de guardar muitas informações sobre diversos tópicos e também com 

profundidade. Acho que neste ponto sou acima da média, se me comparar aos outros (...) 

Tenho facilidade em organizar atividades ou unir grupos, e também de certo modo motivar as 

pessoas. Uma dificuldade que sinto, às vezes, é certa intromissão por parte de terceiros em 

projetos que eu e/ou meu grupo se propõe a fazer. Todavia, penso que essas dificuldades 

estão mais na esfera cultural que pessoal”. 

João se considera crítico de si mesmo e acredita que sempre pode fazer melhor que os 

outros “sou bastante crítico e um pouco ansioso até (...) Agora estou entrando numa fase que 

é meio nobre, estou colocando à prova essa minha capacidade de transformar isso [a banda] 

num meio de vida. (...) mas eu tento colocar na minha cabeça que tudo bem se não der certo, 

pelo menos, o que eu não queria era ficar frustrado de nunca ter tentado, mas é difícil, você 

racionalmente pensa isso, inconsciente você meu, vou ficar muito p* se não der certo, vou 

ficar muito triste não tem como escapar disso”. Reconhece suas habilidades “para escrever, 

para expor ideias, para explicar coisas” Considera ser importante localizar e estimular as 

pessoas com altas habilidades/superdotação “porque essas pessoas podem fazer a diferença, 

podem ter ideias que vão ser importantes para todo mundo, em Medicina, mas comunicação, 

talvez, comunicação acho que é uma ciência com uma autoestima mais baixa (...). Por sorte, 

por n fatores, nunca fui exigido de coisas que eu não sei fazer”.  Em relação às suas 

dificuldades, menciona ter “problemas de organização de tempo, principalmente, eu sou uma 

pessoa que sempre chega atrasada em tudo e sempre acho que vai dar tempo de fazer tudo, 

eu não sou uma pessoa muito boa de planejamento”. Não consegue se dedicar àquilo de que 

não gosta “não tenho muito essa capacidade de escrever sobre um assunto que eu não gosto, 

de trabalhar com pessoas que eu não gosto, esse tipo de habilidade eu não tenho”.  

Marcos reconhece suas habilidades de escrever, a linguística (atualmente lê e escreve 

5 idiomas) e a matemática. Refere ter imensa dificuldade para organizar sua vida financeira e 

sua mesa de trabalho “se você olhar minha mesa dá vontade de chorar, entende? Uma mesa 

não, eu tenho 3 mesas e as 3 estão abarrotadas com pilhas e pilhas de coisas que vão desde 

livros a notas fiscais e coisas desse tipo. Essa grande curiosidade faz com que eu seja uma 
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pessoa muito dispersa, esse que é meu grande defeito e eu seja uma pessoa que espera muito 

as coisas caírem do céu”. Segundo ele, sua grande diferenciação intelectual não o ajudou 

tanto na vida “tornou as coisas muito fáceis, acontece que muito fáceis na escola, mas não 

necessariamente na vida, entende? Então, muitas vezes, eu me surpreendi esperando que o 

mundo viesse a mim com aplausos e na realidade eu fui ignorado. Então, esse tipo de atitude, 

acho, que é muito comum, eu notei em muitos colegas meus do grupo a que pertenço”. 

Rafael afirma que suas maiores facilidades relacionam-se com “coisas bem 

intelectuais, bem da esfera cognitiva” como, ler, escrever e meditar com técnicas. Revela que 

seguiu adiante e se desenvolveu a partir do momento em que rompeu com os estereótipos 

familiares. A percepção negativa da família o fez querer ser uma pessoa diferente, melhor. 

Fez muitos anos de terapia “acho que quando se tem algumas habilidades, você é cobrado em 

outras. É difícil uma pessoa completa [risos], completamente desenvolvida em tudo. Então, eu 

acho que questões afetivas, questões de relacionamento, que eu acho que é um, pelo que eu li 

e vi no grupo que frequento, é um padrão dos superdotados. Ele acaba tendo, sendo quase 

esquizoides. (...) Acho que por meio da psicopatologia é interessante, a psicodinâmica ou 

mesmo psiquiátrica. A relação entre autismo e superdotação, não sei se existe, como limites”. 

Para ele, há um aspecto que deve ser levado em consideração quando lidamos com a 

superdotação, que é em que medida ser superdotado ajuda concretamente na vida das pessoas, 

“o que se faz com isso, concretamente?”. 

Sentir-se diferente parece ser algo comum a essas pessoas, e é importante que elas 

sejam identificadas para que possam dar significado ao que lhes parece estranho e 

internamente precisa ser nomeado. 

Para Cupertino (2008, p. 37) essas pessoas não são melhores nem piores, mas “são 

diferentes no agir, no aprender, no raciocinar e no reagir. Não há como atender totalmente às 

necessidades de tais pessoas, até porque a insatisfação é uma delas. Há, no entanto, como 

diferenciar características de problemas”. Suas características devem ser levadas em 

consideração e os problemas devem ser cuidados. 

Apesar do reconhecimento de que são diferentes, isso parece não ser algo confortável 

e procura ser evitado. Principalmente na adolescência, é comum que essas pessoas camuflem 

seus talentos para se igualarem a seus pares de idade, no intuito de se sentirem pertencentes 

àquele grupo. 
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  O sentimento de estranhamento também é comum e permeia, implícita ou 

explicitamente, o relato de alguns dos entrevistados. Carla relata que ao se deparar com os 

conceitos relacionados às pessoas com altas habilidades/superdotação, sentiu-se estranha e 

procurou evitar pensar ou entender isto. Rafael também menciona, em sua entrevista, o quanto 

ser superdotado pode ser estranho e afirma que se sentia mal adaptado ao meio, 

principalmente por conta do estereótipo criado pela família. 

Freud se debruçou sobre o tema do estranho, apresentando um estudo que buscasse 

explicar suas origens, que, para ele, relaciona-se com o que é assustador, que provoca 

sentimentos de medo, horror, repulsa e aflição, pois são de natureza negativa. (FREUD, 

1996b). 

O que se nota é que a partir do momento em que essas pessoas encontraram formas de 

se expressar e estar no mundo, passaram a se sentir um pouco mais confortáveis. Esse 

sentimento de pertencimento está relacionado, principalmente, às questões profissionais e ao 

uso de suas habilidades para tornar o mundo melhor para os outros. 

Eles, assim como qualquer outro ser humano, necessitam do reconhecimento do outro 

para se sentirem aceitos e amados. Milner (1991) afirma ser necessário encontrar, durante a 

infância, uma pessoa com amor devotado, geralmente a mãe, capaz entender e acolher, 

amorosamente, todas as suas necessidades. Quando não há esse encontro na infância, essa 

pessoa pode passar a vida toda procurando por isto. 

A necessidade de perfeição, segundo Milner, poderia decorrer de uma noção 

idealizada de como deveriam ser seus produtos e quando eles não lhe pareceram adequados, 

como no episódio em que Carla tirou 9,5 ou nos diversos momentos em que João se viu diante 

da necessidade de produzir coisas que julgava não poder fazer, da forma como foi solicitado. 

Para fugir da decepção, ambos acabavam desistindo ou fazendo para cumprir o solicitado, 

sem tanta dedicação. Não há possibilidade de sermos perfeitos e justos sem negarmos nossa 

própria condição humana e isto nos afastaria de nosso ser originário por meio de um orgulho 

onipotente e da crença de que o pensamento consciente é a totalidade do que existe. Esse 

sentimento de perfeição assemelha-se ao que Blake procura mostrar em uma de suas 

ilustrações para o livro de Jó e remete aos problemas do humano em relação à sua 

criatividade. Jó aparentava perfeição por acreditar somente na vida consciente e, na medida 

em que se achava uma pessoa boa, negava que poderia ter algum mal em si, escondendo o que 
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realmente havia em sua interioridade, uma destrutividade que demandava expressão. 

(MILNER, 1919). 

As facilidades decorrentes dessas habilidades acima da média trazem certo sentimento 

de preguiça, como se tudo mais fosse ser fácil na vida dessas pessoas, e, pouco a pouco, com 

a experiência, elas passam a perceber que o que pensam difere daquilo que de fato ocorre e 

que precisam se empenhar para realizar algo, mas, como se cobram muito, às vezes acabam 

desistindo antes de realizar seu feito. Pessoas que não conseguem lidar com a decepção de 

produzirem coisas que possam satisfazer sua noção idealizada simplesmente desistem “de 

produzir qualquer coisa”. Para ela, nenhum objeto real jamais pode ser “tudo aquilo que a 

alma deseja”. (MILNER, 1991, p. 217). 

Landau (2002, p. 162) também afirma que pessoas com altas habilidades/superdotação 

tendem a desistir de suas tarefas diante de uma dificuldade “se começam a fazer alguma coisa, 

desistem ante a menor dificuldade”. 

4.5. Relações interpessoais 

Todos relataram alguma dificuldade no campo das relações interpessoais e cada um, 

ao seu modo, procurou superar isto se adaptando, da melhor forma que encontrou. 

Carla relata que, ao longo da vida, sempre teve dificuldade em fazer amigos, “nunca 

consegui um par”. Seus interesses são outros, nunca encontrou pares por afinidade “os seus 

amigos, os seus pares se identificam com você (...) uma coisa que carrego e carrego até hoje, 

que acho extremante complicado é a minha solidão em virtude disso. (...) A vida inteira tive 

amigos imaginários e hoje tenho pouquíssimos amigos porque não consigo gostar das 

mesmas coisas que as pessoas gostam, que a massa gosta. Mas é por não me trazer um 

sentido mais profundo das coisas”. Odeia rotina. “não consigo trabalhar com rotina e é uma 

coisa para mim que complica demais porque a vida é feita de rotina (...) mas eu não suporto, 

(...) acho que é por causa disso que meu casamento não deu certo, porque eu não consigo”. 

Diz que sua mãe é uma pessoa regrada e isto “me alucina, fico doente, doente e eu não 

suporto esse tipo de coisa”, no entanto, procura se adaptar, “a vida exige regras e você tem 

que cumpri-las”. 

Marcos iniciou nossa conversa fazendo uma observação que considerei curiosa sobre 

este estudo: “não é uma coincidência de metodologia de pesquisa sua que você decidiu ir 
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atrás dos grupos para achar as pessoas, mas é, mais ou menos, uma tendência que eu notei 

nessas pessoas, que é justamente tentar criar um ambiente no qual se sintam normais”. Em 

relação a si mesmo, destaca que sempre teve “muita facilidade em fazer amigos, como eu sou 

uma pessoa extremamente tímida, sou muito, muito, muito tímido desde criança, eu, acho que 

para lutar contra isso, eu me tornei alguém aparentemente extrovertido. (...) na adolescência 

eu tive uma dificuldade gigantesca em arrumar uma namorada e olha que eu era um rapaz 

bonitão, me saía bem nos esportes, quer dizer, não era aquele tipo do nerd, de óculos fundo 

de garrafa, tá, então era aquele que poderia ser alguém popular, só que não conseguia 

conversar com as meninas, não tinha assunto para conversar com as meninas”. Algumas 

experiências23 na vida o fizeram crer que “as pessoas tem uma dificuldade muito grande em 

lidar com a diferença dos outros”. 

Rafael relata que encontrava grande dificuldade em estabelecer vínculos, pois tinha 

“uma relação muito agressiva com as pessoas, muito defensiva, muito maniqueísta também 

com relação a valores, né, quer dizer, a parte afetiva, emocional era mais rudimentar e com 

esse trabalho que eu fui fazendo psicoterapêutico, eu fui melhorando, melhorando, 

melhorando, hoje em dia eu dirijo grupos enormes de pacientes tanto psicóticos quanto 

neuróticos, que nem a gente, numa boa (...). Eu fui me curando disso, hoje eu não tenho 

dificuldade de contato”. Hoje, ele é casado e tem filhos. Diz, ainda, que sempre teve amigos 

“mas não muitos, sempre tive poucos bons amigos. Agora em relação à questão intelectual, 

eu nunca botei isso como prioridade, senão eu não ia ter amigos nunca, não é? Então, com 

relação aos interesses intelectuais eu conversava com pessoas mais velhas, acadêmicos, 

gente ligada à academia em geral”. 

Na escola, João conta que se relacionava bem com os colegas, e hoje diz que se sente 

“feliz e sou tranquilo porque eu acho que sei mais ou menos qual é minha habilidade e 

consegui trabalhar com isso, consigo viver disso e é uma habilidade útil, que me garante um 

bom círculo social, não é uma coisa que me atrapalhe em nada, então, talvez eu que seja um 

caso meio cômodo. (...) eu tenho essa coisa de ser uma pessoa bem adaptada, minha 

namorada acha até que eu sou meio conformista, que eu devia me revoltar mais com as 

coisas”. 

                                                             
23 Aos 15 anos, ele estava lendo um livro de ficção científica em italiano, sob a sombra de uma árvore, enquanto aguardava o 
início da aula de Educação Física, quando um colega se aproximou e se interessou pelo livro: “Ele pegou o livro, começou a 
folhear e jogou o livro na minha cara, literalmente. Eu olhei assustado e ele olhou para mim e falou: seu mentiroso, você 
está fingindo que você está lendo e eu falei: não, estou lendo o livro e ele: você está fingindo, aqui não dá para entender 
nada do que está escrito e eu falei: sim, está escrito em italiano e ele: se eu não entendo, você também não entende e saiu 
indignado”. 
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Paulo relata que na infância teve poucos amigos “talvez porque eu não me 

interessasse tanto pelas brincadeiras e conversas típicas daquela idade. Preferia ficar em 

casa, divertindo-me sozinho. Na adolescência, encontrei amigos melhores e mais 

interessantes, com gostos semelhantes e com quem podia ter conversas mais diversificadas ou 

profundas”. 

Um desajustamento emocional pode ocorrer, principalmente se o ambiente não for 

favorável: 

 [...] como é o caso daqueles indivíduos com uma inteligência significativamente 
superior e que não encontram, no meio em que vivem, companheiros que se 
assemelhem neste aspecto, não sendo compreendido nem pelos colegas nem pela 
família. Neste caso, a tendência é se isolar e ter muitas dificuldades no seu 
relacionamento social. (ALENCAR, 1986, p. 47). 

Para Guenther (2006a), jovens com altas habilidades/superdotação tendem a preferir a 

companhia de pessoas mais velhas, pois parecem ter maior afinidade com elas e se comunicar 

melhor do que com seus pares de idade. “Amizades vão acontecer quando encontrarem outras 

pessoas como eles mesmos, que se interessam pelos mesmos assuntos, e tenham as mesmas 

preferências quanto a estar a sós ou conviver com os outros” (GUENTHER, 2006a, p. 112-

113). 

Milner (1991) destaca o quanto o ser humano pode sofrer em suas relações afetivas se 

não conseguir expressar sua criatividade. Essa falta de afinidade pelas coisas e pessoas pode 

ser entendida, por Milner, como decorrente da falta de existência prévia de uma unidade 

provinda da fusão mãe-bebê, que gera um estado de indiferenciação necessário, fonte de 

procura por parte de muitos de seus pacientes. 

4.6. A nomeação do fenômeno 

Esse é um aspecto bem interessante da análise do conteúdo das entrevistas. Quando 

escrevi a Introdução deste estudo, relatei que existe uma grande confusão em relação à 

terminologia adotada pela comunidade estudiosa deste tema. Essa confusão também ficou 

clara na fala dos entrevistados. Cada um deles utilizou um termo e uma justificativa diferente, 

tendo sidos citados: facilidade, talento ou habilidade (João); dotação e talento (Paulo); 

superdotação (Rafael); facilidade e desenvolvimento acima da média (Marcos) e Carla deixou 

claro que não tem um termo que melhor defina esse fenômeno. 
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A explicação de cada um para a existência desses termos é apresentada por meios das 

próprias palavras dos entrevistados: 

Para Marcos, “a grande curiosidade motivada por características, sei lá, emocionais é 

que acaba gerando a superdotação”. Uma pessoa superdotada é aquela que fez, 

intencionalmente ou não, “muitas coisas ao longo de sua vida que se tornou cada vez mais 

inteligente. (...) na criança, nada mais é do que precocidade e no adulto, no adulto é 

realmente um patamar intelectual que ele consegue atingir ou sem querer, ou querendo ou se 

esforçando, ou sem esforço, mas ele conseguiu de alguma maneira”. 

João considera a questão da terminologia adotada para nomear o fenômeno “um pouco 

complicada, pois usar um termo implica você estar fazendo uma divisão”. O termo 

superdotado lhe soa como ridículo, “parece ser super herói, fora o trocadilho que todo 

mundo faz”. Mas reconhece que as pessoas com grande facilidade de aprendizado devem ser 

estimuladas, pois podem ter ideias originais. Considera facilidade, talento ou habilidade 

termos adequados. 

Rafael gosta do termo superdotado, “Narcisisticamente acho delicioso. Superdotado 

compensa, talvez, os homens sempre gostariam de ter pênis enormes, então você fala assim 

superdotado, ai você pensa, nossa né, é um jogo. É interessante, para um homem é muito 

gostoso ser chamado de superdotado”. 

Para Paulo, ter talento significa “ter características peculiares superiores à média da 

população, em determinadas capacidades ou atividades”. Ele utiliza os termos dotação e 

talento cunhados por Gagné para nomear o fenômeno. 

Carla não consegue explicar esse fenômeno “eu me questiono até que ponto isso é 

verdade ou não, foi uma coisa que sempre questionei apesar dos diagnósticos, prognósticos”.  

Essa multiplicidade de termos e explicações dá a noção exata do quanto é difícil tentar 

nomear fenômenos relacionados à condição humana. Lidar com a subjetividade do ser 

humano é bastante complexo, tornando-se impossível, do meu ponto de vista, criar 

padronizações que contemplem a multiplicidade de possibilidades existentes na vida interior 

de cada um de nós. 

Essas discrepâncias no modo de nomear as pessoas com altas 

habilidades/superdotação corroboram a ideia de Gagné de que a fundamentação conceitual 
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dessa área pode ser comparada a uma Torre de Babel e denota o quanto é difícil definir uma 

terminologia que tenha a pretensão de traduzir uma experiência humana que não esteja 

carregada de preconceitos e discriminação (DELOU; CUPERTINO, 2010). 

Fazendo uso das palavras de Alencar (1986, p. 21), em relação à conceituação do 

termo, “é uma tarefa difícil ou mesmo impossível propor uma definição precisa e aceita 

universalmente a seu respeito”. Isto fica ainda mais complexo ao considerarmos que não se 

trata de um grupo homogêneo, como pode ser observado neste estudo, existem características 

comuns, mas cada pessoa é única e precisa ser respeitada em sua individualidade. 

É preciso salientar que essa nomeação se faz necessária para que sejam definidas, no 

caso da escola, as estratégias educacionais mais adequadas para cada indivíduo, enfatizando 

aquilo que Milner destaca como “dever da escola”, que é o de promover espaços em que haja 

liberdade para a experimentação e a expressão da criatividade de cada um. Essa nomeação 

também pode promover um sentimento de pertencimento necessário a todo ser humano e 

apontado por Marcos, ao mencionar o quanto é comum pessoas com altas 

habilidades/superdotação procurarem grupos de iguais para se sentirem normais. 

4.7. Relação com o conhecimento formal  

A análise das entrevistas demonstrou que todos os participantes referiam ter suas 

facilidades relacionadas ao pensamento lógico e um fascínio por tentar descobrir o porquê das 

coisas, como elas funcionam, sua lógica, despendendo horas a fio buscando conhecimentos 

para suprir esse desejo. 

Carla tem ânsia por informação, pelo entendimento das coisas e isso é desesperador 

“eu sempre busco alguma coisa que me explique um porque”. Gosta de entender o processo, 

como a coisa acontece. “Se tivesse Internet quando eu tinha 7 anos de idade, eu tinha 

enlouquecido, porque era tudo, é o que eu faço até hoje, às vezes, eu varo madrugada lendo 

(...) é a informação que eu precisava e que eu não tinha naquela época e não adianta eu te 

dizer que é, o que eu sinto é diferente do que você sente, com certeza, a minha ânsia, com s 

[risos], é desesperadora, é uma coisa desesperadora. (...) Não tem fim. Eu to aqui e fico 

assim, arranco os pedaços do dedo, é essa ansiedade latente”. 

João “tinha mais facilidade para entender a lógica das matérias, para entender, 

mesmo matemática, eu gostava muito de quando eu percebia que tinha uma lógica na coisa, 
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eu tinha uma facilidade ali de não precisar muito decorar, eu tinha na verdade uma 

resistência a matérias que tinha que decorar”. Gostava de realizar a atividade de modo 

diferente daquele que o professor havia lhe solicitado “Quando eu percebo pelo enunciado 

que se espera que você escreva um texto assim, assim, eu tinha uma mania de querer fazer 

diferente (...) sempre tive esse cacoete de querer fazer diferente”. João buscava a lógica das 

coisas, mas procurou fazer comunicação, como uma forma de extravasar seus sentimentos, 

sempre gostou de ouvir, mas queria falar “Eu gostava muito de me comunicar, de estar em 

contato com as pessoas e falando, não sei se por questões e ego, não sei, às vezes eu acho que 

é porque eu quero que as pessoas me escutem, mas, normalmente, porque quero ouvir 

também, quero falar com as pessoas”. 

Marcos acredita que sua grande curiosidade lhe causou e causa alguns incômodos, “eu 

não consigo ficar com uma dúvida na cabeça (...) é um incômodo, nenhum sofrimento, mas é 

muito engraçado isso, essa curiosidade terrível. Procura entender o funcionamento das 

coisas, sempre foi “um ávido leitor” e chegou a “aprender inglês para poder ler 

determinadas obras”. Certa vez, conseguiu um livro que lhe despertou interesse, no entanto, 

era em francês e “com aqueles rudimentos de francês que a gente aprendia na escola, na 

época, eu toquei em frente e quando cheguei ao fim do livro eu lia fluentemente em francês. 

Então, a curiosidade sempre foi a mola mestra das coisas”. 

Rafael diz que na adolescência gostava de criar teoremas, queria descobrir as coisas, 

sua lógica e demonstrava grande habilidade com a matemática. “Teve uma época na 

adolescência que eu li muito sobre autores que descrevem como você descobre teoremas e aí 

eu comecei a descobrir teoremas. Obviamente, esses teoremas já eram conhecidos, eu não 

conhecia, então comecei a brincar com isso, eu me lembro que eu tinha uma aula de 

astronomia, acho que no 2º colegial, e o professor achava que eu tava inventando aquilo lá, 

na época ninguém usava computador, era tudo na mão, eram coisas que eu fazia mesmo”.  

Paulo sempre gostou de “estudar, pesquisar... também gosto do passado e colecionar 

coisas velhas”. Reconhece “ter boa memória e capacidade de guardar muitas informações 

sobre diversos tópicos e também com profundidade”. Dessa forma, sempre se relacionou com 

o conhecimento formal e quando se interessava pelos assuntos abordados na escola e era 

questionado pelo professor “fazia questão de responder às perguntas para mostrar que 

sabia”. Hoje, escolheu a profissão de professor.  
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“São os indivíduos superdotados aqueles com melhores condições de apresentar uma 

produtividade superior e de se tornar produtores do conhecimento e de artes, e não apenas 

simples consumidores da informação existente” (ALENCAR, 1986, p. 22). 

Essa necessidade em passar muito tempo lendo, tentando se apropriar de conceitos que 

lhes permitiam compreender o funcionamento das coisas, demonstra que, por meio do 

conhecimento, buscam entender o mundo, apoiando-se no modo lógico, em que ocorre a cisão 

entre sujeito e objeto, não havendo espaço para o segundo modo de ser, o pré-lógico, tão 

necessário para que possa acessar e integrar seu mundo interno. 

Carla e Marcos demonstram certa dificuldade em se relacionar com a dúvida, ao 

dizerem que sempre procuram entender o porquê das coisas, tentando sanar dúvidas que os 

deixam angustiados. Assim, por meio da lógica formal eles buscam resolver essas questões, 

amenizando a ansiedade que emerge nessas situações de angústia. 

A dúvida seria a capacidade de aceitar o vazio, o não saber, e conseguir se relacionar 

com ele. Milner (1991) afirma que todo ser humano precisa reconhecer, pacientemente, que 

aquilo que o pensamento difere das coisas e essa descoberta se dá por meio da 

experimentação. É fundamental que a criança adquira a dúvida de que tudo que ela pensa é 

real, duvide da onipotência do seu pensamento para conseguir se relacionar melhor com o 

mundo interno e externo. Sem essa dúvida ela sempre pensara que sabe tudo. No entanto, essa 

disponibilidade em relação ao não saber, que mobiliza mudanças em busca do saber, pode 

trazer à tona sentimentos que nem sempre podem ser tolerados, fazendo com que a pessoa 

abdique do desejo de conhecer sua própria experiência, ocupando-se e preocupando-se, de 

modo excessivo, com as coisas externas. 

4.8. Estereótipo 

Os entrevistados, de modo geral, deixaram implícito em seus relatos que existe um 

estereótipo relacionado às pessoas com altas habilidades/superdotação e que eles, ao longo da 

vida, tentaram se afastar disto. 

Marcos afirma que na adolescência teve dificuldade em arrumar uma namorada “e 

olha que eu era um rapaz bonitão, me saía bem nos esportes, quer dizer, não era aquele tipo 

do nerd, de óculos fundo de garrafa, tá, então era aquele que poderia ser alguém popular, só 
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que não conseguia conversar com as meninas, não tinha assunto para conversar com as 

meninas”. 

Paulo reconhece a existência de um rótulo negativo e afirma que “sempre busquei me 

afastar do rótulo de superdotado ou coisa parecida”. 

Rafael enfrentou o estereótipo familiar, “se eu ficasse só no estereótipo familiar eu 

seria o que o Nietzsche chama de uma orelha enorme, uma cabeça enorme, com um corpo 

pequeno, sabe assim, um nariz enorme, quer dizer, alguém muito unidimensional e que os 

outros olham de um jeito meio pô, esse cara é completamente inadequado, mal adaptado”. 

Carla encara seus talentos como algo ruim “No começo não, quando eu era 

pequenininha não, para mim eu falava: olha que legal, eu sei mais que todo mundo, mas aí 

começou a se tornar um fardo, eu não sei se hoje, se ocorresse hoje, eu não sei se seria 

diferente, mas em virtude da época, da não informação da minha mãe, da falta de informação 

da escola ou de orientação, eu acho que poderia ter sido de uma maneira diferente, mas as 

coisas foram conduzidas de uma maneira, sabe, meio esquisita e acho que, de certa maneira, 

acabaram me prejudicando durante a vida toda. Até por uma questão de formação, poderia 

ter optado por outras coisas que me alimentassem mais, que tirassem essa ansiedade que eu 

tenho latente dentro de mim”. 

João diz que “nunca me achei anormal, nunca tive problema em me enturmar por 

causa disso, acho que esse meu amigo que ia comigo [dar entrevistas] ele fazia mais o tipo 

nerdão clássico assim, dificuldade de falar com as meninas, excesso de timidez, eu também 

era bastante tímido quando eu era criança, nesse ponto, mas me relacionava melhor com a 

turma, eu acho, ele já era mais o tipo nerdão isolado. (...) Foi uma coisa meio bizarra, minha 

relação com isso nunca foi algo que me incomodou também, mas virava meio piada, mas é 

que isso é bastante incomum, mas os meus amigos achavam graça, que eu ia na TV falar 

sobre isso”. 

Essa questão dos estereótipos pode estar intimamente relacionada com uma série de 

mitos que circundam a vida das pessoas com altas habilidades/superdotação. Essas ideias 

errôneas acabam trazendo consigo uma série de preconceitos que podem prejudicar, 

sobremaneira, o desenvolvimento emocional dessas pessoas. Seu autoconceito e sua 

autoimagem, perante o grupo, podem ficar prejudicados, acarretando conflitos em seu modo 
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de se relacionar com o mundo, podendo levar essas pessoas a perderem o estímulo e a vontade 

de produzir. 

“O estereótipo do superdotado que temos observado entre estudantes universitários é 

de um indivíduo pálido, franzino, que usa óculos com lentes grossas, instável emocionalmente 

e excêntrico” (ALENCAR, 1986, p. 47). De certa forma, os entrevistados mencionaram essas 

características ao falar do estereótipo presente em suas vidas. 

4.9. O lugar no mundo 

De modo geral, os entrevistados relacionaram seu lugar no mundo com seu fazer 

profissional e com a relevância disso para as outras pessoas. Outra questão que apareceu de 

forma espontânea, em três das entrevistas, refere-se à necessidade dessas pessoas de se 

sentirem úteis para os outros. Essa característica já se fazia presente desde cedo, na escola, 

com atitudes como passar cola para os colegas durante as provas e se manteve na vida adulta, 

influenciando a escolha profissional de alguns deles. 

“Com a edição desses 3 livros, com o fato de eu ter escrito esses 3 livros, eu comecei 

a perceber que estou conseguindo influenciar muito mais pessoas do que eu conseguiria 

normalmente influenciar, no bom sentido portanto, ter algum efeito bem positivo sobre o 

mundo (...) então as pessoas já começam a dar credibilidade a determinadas coisas [que 

digo]” (Marcos). 

João considera que seu lugar no mundo está totalmente relacionado com seu fazer 

profissional atual, que é pertencer a uma banda “Eu fico com umas questões da banda, por 

um lado é ótimo porque é o que você gosta de fazer e te dá essa liberdade criativa. Por outro 

lado, tem uma questão que, se não dá certo você toma aquilo como uma derrota pessoal 

quando você está trabalhando com coisas desse tipo, ainda com um agravante de serem 

coisas que, não chamo de arte, mas serem coisas que tem a ver com sua expressão pessoal e 

isso não existe uma regra, uma métrica para isso”. Escolheu a profissão de jornalista por 

conta do compromisso social, para ser útil aos outros, “Eu sempre me achei um cara de 

comunicação, gostava de inventar, de escrever, pensei muito em fazer publicidade, mas aí, 

depois também achei que o Jornalismo era mais assim, tinha um lance de compromisso social 

e tal, é, aí fui fazer Jornalismo”. 
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Rafael sente que encontrou seu lugar no mundo a partir do momento em que começou 

a trabalhar com os esquizofrênicos “É uma coisa tão curiosa isso. (...) Eu sinto que hoje 

tenho uma relevância grande no contexto psicodramático, no contexto de trabalhar, no caso 

com os esquizofrênicos, que eu acho muito interessante. Eu me vejo um pouco neles, assim, 

eles são como que, o outro, né, quer dizer, a loucura é sempre o outro, muito mais do que um 

superdotado é interessante, quer dizer a loucura, principalmente a desorganização mental. É 

bem interessante você ver, mas ao mesmo tempo em que você vê, você se vê”. Diz que antes 

disto ensinava tarô, mas “percebi que ia ser uma vida um pouco limitada, porque por mais 

que sejam interessantes os assuntos esotéricos, você fazer disso um, não é nem ganha-pão 

porque nunca seria um ganha-pão, mas a tua ‘pièce de la résistance’, a tua identidade social, 

eu achei um pouco limitante, principalmente no caso do que eu tenho para oferecer e eu acho 

que pode ser muito mais do que isso”. 

Para Paulo, a conquista de seu lugar no mundo “não foi uma busca tão fácil ou 

rápida: se encontrei uma resposta foi por meio da religião, demorando pelo menos nove anos 

[dos 13 aos 22] para eu me declarar católico. Estou muito feliz por isso, por entender o 

sentido da vida e assim dedicá-la a Deus e ao próximo (...) Gosto de ajudar os outros, como 

possível. Talvez por isso escolhi a profissão de professor”. Atualmente, ele trabalha como 

voluntário internacional. 

Carla sente-se realizada em sua vida profissional por estar “numa instituição em que 

sempre almejei trabalhar”, apesar disto, diz não saber qual seria seu lugar no mundo. 

“Preciso fazer algo por mim, mas pelo outro também e, de vez em quando, me dá uma 

loucura, eu falo que vou largar tudo e vou me enfiar no meio da África, nesse sentido nunca 

estou satisfeita”. Trabalhou por 2 anos como educadora ambiental, em uma organização não 

governamental “foi uma loucura dessas de réveillon que você fala vou fazer, então eu falei: 

preciso fazer alguma coisa e fui lá bater na porta”. 

A realização profissional e a satisfação pessoal relacionadas às suas produções fazem 

essas pessoas sentirem-se pertencentes ao mundo. Assim, é possível perceber que essa faceta, 

relacionada ao fazer, encontra relação com o mundo real e permite a expressão de sua 

interioridade e de sua criatividade. 

Essa aparente adaptação pode ocultar uma dificuldade dessas pessoas em entrar em 

contato com seus sentimentos mais profundos, já que passam horas de sua vida buscando 
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informações e entendendo os porquês de uma série de coisas, distanciando-se de seu mundo 

interno. 

Milner afirma que o “desenvolvimento prematuro do ego” pode levar essas pessoas a 

desenvolverem grande dificuldade no manejo de seu ambiente social, pois ficam 

continuamente tentando empregar o tipo de pensamento (lógico-formal) que, a rigor, dá um 

quadro falso daquele mundo dos sentimentos humanos, que estão tentando entender e 

administrar. O resultado é que áreas inteiras de sua experiência ficam apartadas da influência 

integradora do pensamento reflexivo. O que essas pessoas precisam é de um contexto onde 

lhes seja seguro indulgir a reverie, seguro para confundir o “eu e o “não-eu”. (MILNER, 

1991, p. 231). 

Essas pessoas buscam “por meio da filantropia, defender-se de reconhecer sua 

primitiva cobiça por posses, e sua raiva quando isso é frustrado” (MILNER, 1991, p. 175). A 

raiva e a agressividade, contidas por terem sido frustradas em seus desejos mais primitivos, 

podem levá-las a buscar na caridade uma forma de demonstrar o quanto são boas, pois não 

conseguiram lidar com o “ódio frente aos desejos instintivos frustrados” (MILNER, 1991, p. 

177). 

4.10. Uso da criatividade 

O tema da criatividade merece destaque neste estudo, pois a forma como cada pessoa 

lida com ela pode interferir na constituição do si mesmo. Alguns conseguem lidar com ela 

com mais sucesso, dando liberdade ao modo de ser pré-lógico, outros permanecem no modo 

lógico de ser, encontrando dificuldades em se relacionar com o mundo. 

Na infância, Carla tinha um avô relojoeiro e adorava ganhar dele os relógios velhos, 

que eram desmontados e montados para ver seu funcionamento, “queria ver como as coisas 

funcionavam, eu queria desmontar”. Junto com um primo, inventava coisas com as peças que 

sobravam dos brinquedos desmontados “montava coisas esquisitas, tudo desmontado, fazia 

boneca com 4 braços, cortava os dedos, colava, fazia uma coisa meio Frankenstein”. Sua 

“gana é de montar coisas”. Adorava fazer experimentos “Eu tinha laboratório de 

microscópio, então, eu ficava arrancando casquinha e olhando tudo.” Hoje, quando algo lhe 

chama atenção, gasta horas estudando, sozinha, para entender tudo sobre aquele assunto. “Eu 

varei madrugadas e madrugadas lendo e me informando e o que eu sei hoje é porque eu 

aprendi, ninguém me ensinou”. Extravasa seus sentimentos por meio da escrita “acordo às 
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duas horas da manhã e começo a escrever e eu comecei a escrever no banheiro, porque eu 

pintei o azulejo, minha casa é completamente inusitada, eu não tinha dinheiro para trocar o 

azulejo, então pintei o azulejo do banheiro, então, está com tinta e eu peguei o lápis e 

comecei a escrever no azulejo e já deixei um lápis lá. Minha mãe foi esses dias em casa e ela 

começou a ler, e são umas coisas meio depressivas, que para mim está sendo bom porque eu 

estou botando para fora, aí ela veio conversar comigo: filha, você está bem?, porque ela 

começou a ler as coisas”. 

João refere que a banda da qual faz parte lhe traz boas possibilidades de deixar sua 

criatividade fluir. “A banda é o lugar onde eu tenho essa liberdade para mim e foi o que 

também, onde eu extravasava muita coisa e que se eu não tivesse imagino que eu ficaria 

muito frustrado só trabalhando. (...) A gente, ultimamente, tem saído mais em caderno de 

informática do que em caderno de música porque a gente está sempre inventando um jeito 

novo de lançar música, criando coisa na Internet, a gente está meio se colocando nessa 

posição. É onde, ultimamente, tenho utilizado minhas [risos] modestas capacidades. (...) Eu 

vejo que eu tenho uma certa facilidade de ter ideias de coisas diferentes para a banda, de 

fazer, bolar um jeito novo, seja de lançar o disco, seja de portar na Internet, esse tipo de 

coisa. Sua facilidade de comunicação lhe permite extravasar sentimentos que outras pessoas 

só poderiam fazer em terapia, apesar de mencionar certa “birra” em relação a isto. “Eu vejo 

que talvez porque para mim a questão da comunicação e a questão de ter a banda ou de 

escrever, isso para mim já era o que para muitas pessoas é a terapia. Essa necessidade de 

comunicar o que você fala ou coisas que você não pode falar no convívio social, se você falar 

vai te trazer problemas eu não sacava que tem gente que não tem isso e eu tive sorte.” 

Marcos está constantemente envolvido com diversos interesses e “quando minha 

curiosidade é satisfeita, eu paro. Eu paro e começo a procurar outra coisa. É a grande 

dificuldade que eu tenho de escrever outros livros além desses que eu escrevi porque eu 

começo a escrever o número 4, que, aliás, já está pela metade, mas aí parei porque tem outro 

livro que estou escrevendo, mas aí eu descobri que eu consigo administrar isso fazendo 3 ou 

4 coisas ao mesmo tempo. Quando canso de uma e pulo para outra, depois volto e vou indo, 

vou administrando a coisa. Outro dia eu estava até comentando que eu seria uma pessoa 

famosa se eu tivesse me concentrado em uma coisa só.”  

Paulo gosta de lidar com o conhecimento formal “Gosto de estudar, pesquisar... 

também gosto do passado e colecionar coisas velhas”, com isso, está sempre em busca de 
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novos conhecimentos e, agora, com sua profissão de professor, pode compartilhar isso 

ensinando as pessoas. “Espero que no futuro não precise ficar tanto tempo trabalhando na 

escola para poder me concentrar em outros objetivos profissionais que tenho ligados à 

História”. 

Rafael apresenta um modo de ser lógico e lida com as questões cotidianas por meio da 

lógica “quando você vem da Filosofia, você solta a franga metafísica, você não está nem aí, 

vai filosofar (...)  eu dei aula de Tarô, astrologia, cabala, porque são assuntos, pra quem tem 

uma cabeça superdotada, esses assuntos exotéricos são ótimos, porque eles são sistemas 

fechados, então você tem uma combinatória. (...) Então, a sua cabeça vai rodando que nem 

um computador e a partir disso você vai por intuições (...) praticamente são infinitas 

combinações possíveis e para quem é superdotado, esse tipo de sistema fechado é ótimo, é um 

grande jogo”. 

Cada entrevistado demonstrou um modo particular de lidar com sua criatividade, 

alguns conseguem expressá-la e outros ainda lutam para encontrar uma via de expressão para 

sua interioridade. 

Carla, Paulo e Rafael buscam a racionalidade, a lógica e as técnicas para compreender 

o mundo por meio da consciência, afastando-se de seus sentimentos, de seu mundo interior. O 

pensamento lógico permite administrar o mundo material, mas “não funciona muito bem para 

entender e administrar o mundo interno” (MILNER, 1991, p. 227). 

Carla gostava de montar e desmontar os brinquedos, construindo novos objetos com as 

peças que sobravam. Esse movimento parece ser não só uma forma de entender o 

funcionamento das coisas, mas, principalmente, uma tentativa de imprimir a sua pessoalidade 

no mundo, por meio de sua criatividade. Essa necessidade de desfigurar objetos, construindo 

outros, tornou-se um veículo de expressão de sua criatividade. Esses novos objetos criados 

constituíram uma forma de simbolização, que permitiram à Carla acessar novas possibilidades 

de ser. 

Paulo e Rafael apresentam certa dificuldade em expressar sua criatividade, por 

apresentarem um modo de ser centrado no pensamento lógico. Eles buscam, no 

conhecimento, formas de se relacionar com o mundo, tanto que procuraram uma profissão que 

lhe permitissem compartilhar aquilo que eles têm de mais valioso, o saber. Assim, Paulo 
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buscou na religião uma forma de se sentir parte integrante do mundo, e Rafael encontrou no 

seu trabalho uma identidade que lhe propiciou o sentimento de pertencimento ao mundo. 

João encontrou na comunicação e, principalmente, na composição, uma forma de se 

fazer ouvir pelos outros. Ele demonstra uma necessidade de ouvir e se fazer ouvir e a música 

é a forma que encontrou de expressar aquilo que não pode ser dito na vida comum, mas 

precisa ser expresso e é carregado de sua pessoalidade. Assim, ele pode imprimir no mundo 

um pouco de si, tornando-o mais palatável. “Talvez, a música seja, dentre as artes, aquela que 

é a mais capacitada a comunicar aquilo que não pode ser comunicado, aquilo que Khan24 

denominava em certa parte de seu estudo de as ‘vicissitudes do self’”. (MILNER, 1991, p. 

273). 

Marcos encontrou na profissão de escritor um modo de exprimir algo de sua 

interioridade e reconhece que aquilo que produz tem relevância para a comunidade a qual ele 

se dirige, sentindo-se reconhecido e valorizado em suas produções. 

Quando não damos conta de nossa criatividade, a angústia, inerente a esse processo, 

pode se tornar mais intensa, configurando-se em um movimento defensivo e a pessoa passa a 

temer o enlouquecimento. Carla, em diversos momentos de seu relato, deixa emergir esse 

medo, referindo-se como “louca”. Essa loucura pode se relacionar ao fato de ela não 

conseguir controlar, por meio da lógica, os pensamentos e sentimentos que emergem no 

momento em que se deixa levar por eles, registrando-os. Seria, talvez, um momento de 

suspensão do self. 

É necessário que haja uma via de expressão para os sentimentos mais internos de cada 

um de nós. Carla consegue extravasá-los quando escreve nos azulejos de seu banheiro e refere 

esse ato como uma loucura. João se utiliza da comunicação; Paulo pôde entrar em contato 

com sua interioridade, por meio da religião; Marcos e Rafael encontraram no contato com os 

outros e em suas produções essa forma de colocar para fora um pouco de si. 

Ao realizar atividades de seu interesse, Marcos consegue um nível de concentração tal, 

que atinge um estado de ausência da mente. Esse estado pode deliciá-lo, enquanto ocorre, mas 

demanda um contexto seguro, que vai continuar existindo quando emergir novamente em sua 

autoconsciência corriqueira (MILNER, 1991). Portanto, seus momentos de concentração são 

                                                             
24 Mohammed Masud Raza Khan (1924 – 1989), psicanalista inglês, nascido na Índia, amigo de Donald Winnicott e que fez 
parte do Grupo Independente. 
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tidos como prazerosos, mas incomodam quem está perto, pois ele fica totalmente concentrado 

e absorto em sua atividade, demonstrando que algo bastante significativo está ocorrendo. 

Todos nós somos seres criativos por natureza, dentro de nosso ser há um gênio poético 

criativo que busca imprimir no mundo uma marca pessoal, tornando-o mais familiar. A partir 

desse encontro, entre o familiar e não familiar, vamos constituindo nosso self e adquirindo 

novos conhecimentos. 

Para Milner, a questão da criatividade é fundamental, pois quando não conseguimos 

dar conta dela, podemos sofrer sérias dificuldades de nos adaptar, experimentando 

sentimentos constantes de angústia e de falta de pertencimento. Cada um, a seu modo, pode 

encontrar uma via de expressão para seus sentimentos mais internos, uns mais adaptados 

socialmente, outros ainda procurando se encontrar, mas todos tentando deixar sua marca 

pessoal neste mundo, produzindo coisas que possam ser significativas para si próprio e para 

os que o cercam. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo evidencia o quanto pode ser difícil possuir altas habilidades/superdotação 

e sentir-se diferente diante dos demais, pois todo o ser humano demanda sentimentos de 

pertencimento e de acolhida de seu eu interior. Os próprios entrevistados (Rafael e Marcos) 

mencionaram sua busca por grupos que congregam essas pessoas, para se sentirem mais 

normais e acolhidos em suas diferenças. O homem contemporâneo vive um momento em que 

se privilegia a lógica e o conhecimento formal, sendo dada extrema importância para a 

inteligência e a capacidade de produzir com qualidade. Assim, questões de sua pessoalidade 

são deixadas de lado, em detrimento da lógica e das técnicas. 

A identidade dessas pessoas vem sendo apresentada por diversos estudos, mas 

questões relacionadas à inclusão educacional dos alunos com altas habilidades/superdotação, 

sua identificação e a oferta de um atendimento educacional que contemple suas necessidades 

específicas, são mais estudadas, sendo dada pouca atenção aos aspectos afetivos e sociais. 

Este estudo corrobora muitos dos aspectos já apresentados neste campo de conhecimento, 

ligados à educação, e almeja ampliar a discussão, pelo viés da Psicologia Clínica, procurando 

articulá-lo com uma discussão psicanalítica. 

É possível encontrar, na clínica, pessoas com altas habilidades/superdotação que 

trazem como queixa um profundo sofrimento relacionado às suas dificuldades em se 

posicionar no mundo de modo satisfatório e pouco existe em termos de produção científica a 

respeito desse olhar. Milner aponta que a terapia pode ser o último recurso para que essa 

pessoa possa se constituir enquanto ser humano, recuperando seu self, por meio da expressão 

de sua criatividade. 

Os relatos apresentados apontam sentimentos de estranheza em relação a si, e ao outro, 

vivenciados por essas pessoas, em algum momento de suas vidas. Elas se sentem diferentes 

dos demais, em seu modo de estar no mundo e buscam formas de pertencer a um grupo social.  

Com isso, ao longo da vida, buscaram formas de se relacionar com os outros, seja 

ajudando-os nas atividades escolares, ou transmitindo seus conhecimentos e, na vida adulta, 

recorreram a profissões que lhes proporcionassem um lugar no mundo, que permitissem o uso 

de suas habilidades em prol de outras pessoas, garantindo uma forma de pertencimento. 

Aqueles que não encontraram esse lugar, como Carla, continuaram a manifestar sentimentos 

de inadequação, de isolamento social e de insatisfação. 
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Outro aspecto a ser mencionado, refere-se à questão de gênero, apontado na 

Introdução. Dos sete participantes, inicialmente entrevistados, somente dois eram mulheres, 

evidenciando o quanto pode ser difícil o reconhecimento delas, enquanto pessoas com altas 

habilidades/superdotação. 

Alguns pesquisadores apontam que há duas indicações de meninos para cada menina e 

essa disparidade estaria relacionada ao modo como a sociedade e a cultura entendem e 

valorizam certas habilidades. Mulheres foram criadas para serem obedientes e resignadas, não 

podendo se revoltar, quando o ambiente não lhes proporciona condições favoráveis ao seu 

crescimento. Quando uma menina demonstra habilidades acadêmicas acima da média, 

costuma-se dizer que são estudiosas e esforçadas. Já aos homens são valorizados 

comportamentos de questionamento e curiosidade, sendo, portanto, mais reconhecidos em 

suas habilidades. 

A partir dos dados obtidos por meio das entrevistas, ficou evidenciado que pessoas 

com altas habilidades/superdotação apresentam um modo peculiar de estar no mundo, sendo 

que suas relações sociais, familiares e escolares, acabam sendo influenciadas pelo seu modo 

de lidar com sua inteligência e pelo modo com as pessoas as enxergam, muitas vezes, 

influenciadas por estereótipos e pelos mitos que permanecem presentes ainda hoje. 

É comum, para essas pessoas certo desajustamento social, com dificuldades de 

interação e de relação com os pares de idade. Essa assincronia no desenvolvimento, tão bem 

descrita na literatura, se faz presente e foi percebida no relato dos entrevistados, que 

mencionaram grande capacidade intelectual, desde cedo, e que tinham dificuldade em 

desenvolver relações afetivas e sociais. Eles tiveram poucos amigos, ao longo de suas vidas. 

Alguns chegam a mencionar que se levassem em consideração as questões intelectuais para 

fazer amigos, jamais os teriam. Somente João demonstrou bom ajustamento social, sem 

dificuldade em sua vida afetiva. 

É notável que as famílias nutriam expectativas em relação a seus filhos, chegando a 

influenciar suas escolhas, devido às habilidades demonstradas desde tenra infância. Essas 

atitudes dos pais, frente a seus filhos com altas habilidades/superdotação, são também 

assinaladas na literatura. Perspectiva que evidencia a importância da orientação e do 

conhecimento sobre o tema pela comunidade, para que se possa prover o ambiente seguro e 

estável às crianças, para um crescimento saudável. 
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A escola precisa apresentar certa porosidade para acolher os interesses dessas pessoas, 

ofertando espaços em que seja possível experimentar e construir seus conhecimentos, por 

meios lúdicos. Quando esses momentos foram proporcionados pelo ambiente escolar, por 

meio de propostas de enriquecimento e aprofundamento de estudos, essas pessoas puderam se 

sentir reconhecidas em suas necessidades e perceberam a escola mais viva e o conhecimento 

mais significativo. O professor precisa se colocar em disponibilidade, oferecendo um 

ambiente que acolha a dúvida e o vazio, à espera de que algo aconteça. Essa possibilidade 

demanda amor do professor pelo seu oficio e por seus alunos. 

Milner assinala que todo o ser humano é criativo e sua maneira de lidar com sua 

criatividade irá influenciar seu modo de se relacionar com o mundo e também na constituição 

de seu si mesmo. Aqueles que não conseguem imprimir sua marca pessoal no mundo, por 

meio da expressão de sua criatividade e de seu ser interior, poderão apresentar sofrimentos 

psíquicos relacionados ao campo do trabalho e do amor. 

É possível notar que alguns entrevistados encontraram maneiras de se relacionar com 

sua criatividade, dando voz ao modo pré-lógico de ser, seja pela música, pela reconstrução de 

objetos ou pela escrita, podendo integrar seus sentimentos mais profundos, imprimindo sua 

marca pessoal no mundo externo. Assim, foi possível amenizar a discrepância existente entre 

seu mundo interno e a realidade externa, tornando-a mais familiar e habitável, de modo que 

pudessem se sentir mais adaptados e compreendidos. 

João encontrou, na música, formas de expressar aquilo que não pode ser dito na vida 

cotidiana, seus sentimentos mais profundos. Para ele, compor substitui a terapia, pois 

proporciona um espaço para que possa comunicar seus sentimentos, colocando no mundo algo 

de si. Demonstra estar totalmente adaptado e feliz, diante da possibilidade de fazer aquilo que 

gosta, expressando plenamente sua criatividade. 

Marcos lida com sua criatividade exercendo muitas atividades ao mesmo tempo. 

Dentre elas, destaca-se a escrita. Como escritor, pode compartilhar com os outros seus 

conhecimentos, sentindo que tem uma relevância para a comunidade. Em seus momentos de 

criação, atinge uma concentração tal, em que permanece em estado de suspensão do self, 

descrito por Milner, que lhe traz grande satisfação. No entanto, percebe que esse estado 

prejudica suas relações sociais, pois acaba abrindo mão de se relacionar com as pessoas para 

estar em contato com seus interesses. 
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Paulo enfrentou certas dificuldades em se relacionar com o mundo, encontrando, na 

religião, seu lugar. Desde a infância, relatava dificuldade em encontrar sentido nas coisas, 

referindo que a escola e o grupo de enriquecimento extracurricular, do qual participara, não 

lhe proporcionaram esse sentido. Acabou sofrendo influência da família para suas escolhas, 

pois, segundo ele próprio, cultivava interesses peculiares e não encontrava meios de supri-lo. 

Na vida adulta, procurou a profissão de professor para compartilhar seus conhecimentos. 

Rafael reconhece que pessoas com altas habilidades/superdotação apresentam certas 

dificuldades sociais, sendo que ele próprio sofreu com essas dificuldades. Mencionou, em seu 

relato, que há uma linha tênue entre pessoas com altas habilidades/superdotação e as com 

síndrome de Asperger, pois ambas demonstram dificuldade de contato. 

De fato, pessoas com altas habilidades/superdotação demonstram certas dificuldades 

de ajustamento social, mas são diferentes da dificuldade apresentada por aqueles que possuem 

síndrome de Asperger, socialmente muito mais comprometidos, apresentando outras 

características como dificuldade na linguagem e em dar significado ao conhecimento. 

Aspectos esses não relacionados às pessoas com altas habilidades/superdotação. 

Carla apresenta, em seu depoimento, intenso sofrimento e a sensação de que é “louca”, 

principalmente quando escreve nas paredes do seu banheiro. Esses momentos são sentidos 

como loucura, pois ela entra em contato com seus sentimentos mais profundos, e não 

consegue lidar bem com isso. Sempre teve grande facilidade de aprendizado, buscando, 

sozinha, atender aos seus interesses. Apresenta baixa tolerância à rotina e entedia-se com 

facilidade. Foi possível notar que ela sente um vazio imenso diante da vida, que precisa ser 

suprido com o intelecto, com o entendimento das coisas. Ela, Paulo e Rafael, utilizam o 

intelecto para administrar o mundo material, deixando de lado seu mundo interno. 

Pessoas com altas habilidades/superdotação acabam assentando seu modo de ser na 

lógica, buscando lidar com o mundo por meio do conhecimento formal e das técnicas. Assim, 

sentem-se mais seguros, mantendo-se apartados de seus sentimentos internos. 

Milner afirma que esse modo lógico de ser pode acarretar profundo sofrimento, na 

medida em que impede as pessoas de acessarem sua interioridade e lidar com seus 

sentimentos. Este estudo apontou que as pessoas que puderam encontrar modos de integrar 

sua interioridade, por meio da criatividade, puderam encontrar um modo mais adaptado e 

satisfatório de se posicionar no mundo. 
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São necessárias novas reflexões sobre as pessoas com altas habilidades/superdotação, 

no âmbito da clínica. Pesquisando-se, por exemplo, o modo como essas questões aparecem no 

processo psicoterapêutico, como as altas habilidades/superdotação interferem na escolha 

vocacional, a relação entre altas habilidades/superdotação e estabelecimentos de falso self, 

etc. 

O fato é que se observa, por meio desta investigação, o árduo trabalho demandado 

para a integração do ser humano. O grande desafio das pessoas, aqui estudadas, é poder 

integrar sua inteligência com a disponibilidade de relacionar-se com outros e com sua 

criatividade, no posicionamento de si, no mundo. 

Como Antoine de Saint-Exupéry, poder-se-ia dizer: 

"A inteligência apenas vale ao serviço do amor." 
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ANEXO A 

Questões para a entrevista semidirigida 

 

1. Quando e como a questão das altas habilidades/superdotação/talentos surgiu na sua vida? 

2. Como isso repercutiu nos meios em que você convivia? 

3. Como você lidou com isso? Sentia-se diferente? E hoje, como é? 

4. E sua família? 

5. E na escola, com professores e colegas? 

6. E na vida social? 

7. O que mudou na sua vida? Você precisou de algum auxílio? 

8. Hoje, analisando, você considera esse fenômeno bom ou ruim? 

9. O que é para você ter altas habilidades/superdotação/talentos? 

10. Você se considera tendo altas habilidades/superdotação/talentos? 

11. Você se considera diferente? Em que aspectos? 

12. Hoje, como isso repercute em sua vida? 

13. O fato de ter participado de um programa para pessoas talentosas contribuiu para sua 

vida? Em que aspecto? 

14. Você acredita que suas facilidades e talentos tenham influenciado em sua escolha 

profissional? Foi uma escolha fácil? 

15. As pessoas de seu convívio sabem de seus talentos? Isso de algum modo faz parte de sua 

vida? 

16. Do seu ponto de vista, qual seria a terminologia mais adequada para nomear esse 

fenômeno? Por quê? 

17. Teve algo que você ainda não fez e gostaria, se tivesse possibilidade? 

18. Quais são suas grandes facilidades e as maiores dificuldades? 

19. Sente-se feliz e realizado em todos os aspectos? 

20. Teve ou tem dificuldades em alguma(s) das áreas: afetiva, social, sexual, profissional, 

estudantil, familiar, etc.? 

21. Você sente que encontrou seu lugar no mundo? 
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ANEXO B 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ao Participante deste Estudo 

Caro Senhor(a), 

 Eu, Denise Rocha Belfort Arantes, psicóloga, portadora do CPF xxx.xxx.xxx-xx, RG 
xx.xxx.xxx x, estabelecida na Rua xxxxxxxxx, nº xxx, CEP xxxxx-xxx, na cidade de São Paulo, cujo 
telefone de contato é (11) xxxx-xxxx, vou desenvolver uma pesquisa cujo título é “A compreensão do 
sentido de ser no mundo das pessoas com altas habilidades/superdotação”. 

Sou aluna regularmente matriculada no Mestrado do Programa de Psicologia Clínica da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUCSP, Núcleo de Psicanálise, cujo orientador é o 
Prof. Gilberto Safra. 

O objetivo deste estudo é compreender a forma como os indivíduos com altas 
habilidades/superdotação se posicionam no mundo, por meio do relato das experiências de vida que 
foram vivenciadas como significativas e que marcaram positiva ou negativamente sua trajetória. 

Sua participação nesta pesquisa é voluntária e constará de algumas perguntas que deverão ser 
respondidas, sem minha interferência ou questionamento, e que não determinará qualquer risco ou 
desconforto. 

Sua participação proporcionará um melhor conhecimento a respeito das altas 
habilidades/superdotação, que em futuros tratamentos psicológicos poderão beneficiar outras pessoas. 

Não existe outra forma de obter dados com relação ao procedimento em questão e que possa 
ser mais vantajoso. 

Informo que o(a) Sr(a). tem a garantia de acesso, em qualquer etapa do estudo, sobre qualquer 
esclarecimento de eventuais dúvidas. Se tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da 
pesquisa, entre em contato com Denise Rocha Belfort Arantes, tel. (11) xxxx-xxxx ou por e-mail: 
denise.belfort@yahoo.com.br. Também é garantida a liberdade da retirada de consentimento a 
qualquer momento e deixar de participar do estudo. 

Garanto que as informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros profissionais, 
não sendo divulgada a identificação de nenhum dos participantes. 

O(A) Sr(a). tem o direito de ser mantido(a) atualizado sobre os resultados parciais das 
pesquisas e caso seja solicitada, darei todas as informações. 

Não existirão despesas ou compensações pessoais para o participante, em qualquer fase do 
estudo, incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada à sua 
participação.  

Eu me comprometo a utilizar os dados coletados somente para pesquisa e os resultados serão 
veiculados por meio de artigos científicos em revistas especializadas e/ou em encontros científicos e 
congressos, sem nunca tornar possível sua identificação. 
 Anexo está o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para ser assinado, caso não tenha 
ficado qualquer dúvida. 
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Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram 
lidas para mim, descrevendo o estudo “A compreensão do sentido de ser no mundo das pessoas com 
altas habilidades/superdotação”. 

Eu discuti com a psicóloga Denise Rocha Belfort Arantes sobre a minha decisão em participar 
neste estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 
realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 
permanentes. 

Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do 
acesso aos resultados e de esclarecer minhas dúvidas a qualquer tempo. 

Concordo, voluntariamente, em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento 
a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidade ou prejuízo ou perda de qualquer 
benefício que eu possa ter adquirido. 

 
 
 
 
 
__________________________________  Data ____/____/____ 
Assinatura do entrevistado 
Nome: 
Endereço: 
RG: 
Fone: (                                     ) 
 
 
___________________________________  Data ___/____/____ 
Assinatura da pesquisadora 
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ANEXO C 

Entrevistas 

As entrevistas estão apresentadas de acordo com a sequência em que ocorreram. 

1. João, 26 anos 

João conta que participou de um programa de enriquecimento curricular na escola. Sua 

entrada se deu por meio de testes, quando cursava a 2ª série do Ensino Fundamental “eu achei 

engraçado porque eu entendi que era um teste de sequência lógica”. Gostava de participar 

desse programa, que lhe foi apresentado como um curso especial, fora do horário da aula “eu 

gostava, gostava também dessa coisa de ter uma aula de humanas e uma de tecnologia, me 

parecia uma divisão bem mais lógica do que era o conhecimento do que uma divisão normal 

da escola”. 

Ouviu falar da questão da superdotação ainda na infância “para mim apareceu de uma 

maneira mais exótica [risos] porque em 1992, quando eu fiz 9 anos eu lancei um livro 

infantil, então,  juntou com isso do programa em  que participava e juntou com essa coisa do 

“Mentes que brilham25” que acho que era desse ano também, esse filme, e o assunto virou 

pauta, né? Não foi nem uma coisa que conversavam comigo na escola, foi uma coisa que eu 

fui para a TV falar sobre esse assunto”. 

Nessa época, João passou a dar muitas entrevistas e sempre lhe perguntavam se ele era 

uma pessoa normal. “Eu achava graça desse tipo de pergunta, porque nunca me achei 

anormal, nunca tive problemas em me enturmar por causa disso, acho que, esse meu amigo 

que ia comigo, ele fazia mais o tipo nerdão clássico, assim, dificuldade de falar com as 

meninas, excesso de timidez, eu também era bastante tímido, quando eu era criança, nesse 

ponto, mas me relacionava melhor com a turma, eu acho, assim, ele já era mais o tipo nerdão 

isolado”.  

Seu nome saiu no “Guiness Book”, por ter sido o mais jovem escritor do Brasil. “Foi 

uma coisa meio bizarra, minha relação com isso nunca foi algo que me incomodou também, 

mas virava meio piada, mas é que isso é bastante incomum, mas os meus amigos achavam 

                                                             
25 Filme “Mentes que brilham” (título original: Little Man Tate), EUA, 1991. Direção: Jodie Foster. Atores: Adam Hann-
Byrd, Jodie Foster, Dianne Wiest, Harry Connick Jr. 
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graça, que eu ia na TV falar sobre isso, então tinha um certo, aí também isso acaba criando 

um “ahh” as pessoas me tinham por mais inteligente do que eu era de verdade, eu sentia uma 

certa: “ahh o João, pô, o João vai nos programas de TV, o João, não sei o que”, tinha um 

pouco isso, assim, às vezes”. 

Era tímido, mas não teve dificuldades em se enturmar na escola “eu era uma criança 

normal, era meio tímido, assim, com mulher principalmente, com menina, eu não era tímido 

de falar na TV, isso era meio bizarro, assim, sabe?”. 

Na escola, relacionava-se bem com os colegas, inclusive com os que não se adaptavam 

muito e eram mais bagunceiros “eu era, tipo, o nerd que passava cola e eu passava cola 

mesmo, eu achava que, sei lá, não gostava muito assim, mas também não achava nenhum 

dilema moral”. João afirma que ajudava os alunos com dificuldades, gostava disso. “Eu 

gostava muito de explicar a matéria para os outros, lembro de várias vezes de gente que me 

chamava para ir estudar e eu acho que tinha certa facilidade, eu percebia que eu tinha uma 

facilidade para entender a matéria, e eu tinha uma facilidade também para explicar, então eu 

gostava de explicar matéria para colegas e acho que, talvez por ter uma relação que não seja 

de professor, muitas vezes o aluno é rebelde e não quer aprender pelo professor, mas eu 

conseguia explicar as coisas, eu lembro disso. Nunca tive muito problema de relacionamento, 

eu era, tipo, o nerd legal”. 

João relata que tinha apelidos na escola “nunca era nada maldoso, nunca era nada 

que me magoasse” e se percebia como diferente dos demais alunos. Seu interesse sempre foi 

por tentar entender as coisas, priorizava o raciocínio lógico “eu conseguia perceber que, em 

comparação com outros alunos, eu tinha mais facilidade para entender a lógica das 

matérias, para entender, mesmo matemática, eu gostava muito de quando eu percebia que 

tinha uma lógica na coisa, eu tinha uma facilidade ali de não precisar muito decorar, eu 

tinha, na verdade, uma resistência a matérias que tinha que decorar”. 

João ainda relata que percebia certa facilidade para escrever, não tanto falar, mas 

“para escrever, para expor ideias, para explicar coisas”. 

Na faculdade, diz que deixou de perceber essa diferença em relação aos outros, devido 

ao fato de ter entrado em uma faculdade bastante disputada e concorrida. “Eu sempre me 

achei um cara de comunicação, gostava de inventar, de escrever, pensei muito em fazer 
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publicidade, mas aí, depois também achei que o Jornalismo era mais assim, tinha um lance 

de compromisso social e tal, é, aí, fui fazer Jornalismo”. 

No vestibular, conta ter achado que foi mal na prova de redação, pois “quando eu 

percebo pelo enunciado que se espera que você escreva um texto assim, assim, eu tinha uma 

mania de querer fazer diferente e para o vestibular nem sempre é muito bom, de querer, sei 

lá, como a história que foi do primeiro livro, foi uma coisa que veio da escola, uma proposta 

de redação, que eu percebia que queriam que eu fizesse isso, isso e isso, aí eu quis, queria 

fazer diferente, então eu quis fazer em rima o negócio, então eu escrevi a história toda meio 

rimando, provavelmente imitando a Ruth Rocha e o Ziraldo, que eu lia bastante na época, 

mas, então, eu acho que eu tinha essa facilidade de entender o enunciado e tal”. João relata 

que não gosta de fazer o que todo mundo faz, busca ser diferente. 

Atualmente, acredita que ainda mantém sua facilidade de comunicação e, agora, 

participa de uma banda. No entanto, reconhece que não tem nenhuma facilidade fora do 

comum em relação à música “tive contato com música desde pequeno, a minha avó me 

ensinava, me ensinou a ler partitura, flauta, piano, mas eu já fiz curso de música e notava, 

que eu não tinha nenhuma facilidade fora do comum para isso, como eu via com vários 

molequinhos que com pouco tempo de aula já estavam tocando. Para mim, a questão da 

música tem mais a ver até com comunicação, fazer letra, fazer música diferente, para mim é 

comunicação”. 

Compunha desde o colegial, e, após a publicação de seu último livro, começou a ver 

na música “uma forma mais legal de expressão do que escrever mesmo”. 

João relata que buscava ter o controle da situação em suas bandas, mas, atualmente, 

tem tentado trabalhar de forma mais coletiva, deixando seus colegas opinarem sobre as 

produções “foi um exercício que para mim também foi difícil, mas foi bom de todo mundo 

opinar em tudo, eu tive que ceder em várias coisas, o que para mim era bastante difícil, eu 

gostava mais de estar sob controle das coisas, mas foi um exercício legal, chegou num 

resultado que não chegaria se fosse só eu compondo, seria outro lance (...) partiu de mim 

mesmo essa iniciativa de tentar deixar o negócio mais coletivo, porque acho que funciona 

melhor assim, acho que é uma experiência diferente”. 

Percebe-se, tendo uma linguagem própria, que é reconhecida por quem ouve as 

músicas da banda, mesmo que não esteja claro quem compôs a música. Sua necessidade de 
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controlar tudo teve de ser superada, a partir do momento em que o trabalho tornou-se coletivo 

e isso provocou nele um amadurecimento. “É um exercício de ego também, você sempre acha 

que o que você faz é melhor, porque você acha que é melhor, mas foi legal, foi um exercício 

bacana para mim, acho que no 1º disco eu não teria maturidade para fazer isso, acho que eu 

ia brigar mais e ia querer como acabou sendo, tudo meio do meu jeito”. 

Reconhece suas habilidades, sente-se feliz e tranquilo. Aponta, ainda, suas 

dificuldades em se planejar, se organizar e se concentrar “sempre tive problemas de 

organização de tempo, principalmente, eu sou uma pessoa que sempre chega atrasada em 

tudo e sempre acho que vai dar tempo de fazer tudo, eu não sou uma pessoa muito boa de 

planejamento”. 

Atualmente, trabalha utilizando os recursos de comunicação disponíveis na Internet, 

para divulgar seu trabalho e menciona sentir “mais dificuldade de concentração agora (...) Eu 

gostava muito de me comunicar, de estar em contato com as pessoas e falando, não sei se por 

questões e ego, não sei, às vezes, eu acho que é porque eu quero que as pessoas me escutem, 

mas, normalmente, porque quero ouvir também, quero falar com as pessoas, então, a 

Internet, eu não virei um viciado, mas usei pra caramba, sempre estou interessado nessas 

coisas novas, quando o twitter surgiu, já fiz uma continha lá para saber o que era”. 

Refere que o Jornalismo o desmotivou, pois por diversos momentos não podia usar sua 

criatividade, tendo a obrigação de trazer a informação nos moldes estabelecidos pelo veículo 

de comunicação “muitas vezes, não tinha muito apreço pelo produto que eu estava fazendo, 

mas tinha interesse na área, tive experiências legais, conheci bastante gente, mas a banda 

sempre foi para mim o lugar de extravasar essas coisas, às vezes, eu até tinha vontade de 

arranjar um emprego que fosse bem mecânico, só para bater carimbo, porque eu não gostava 

de ter que usar a criatividade para escrever de outro jeito uma nota que vai estrear uma 

peça, ter que inventar outro jeito de falar aquela mesma coisa”. 

A fim de dedicar mais tempo à sua banda, largou o emprego para se dedicar, em tempo 

integral, a esse projeto. Sente que assim pode colocar em prática toda a sua capacidade 

criativa, gosta de inventar jeitos diferentes para fazer coisas e usa essa habilidade em sua vida 

profissional e afirma que as pessoas reconhecem suas ideias como originais e bacanas. “Vejo 

que eu tenho certa facilidade de ter ideias, de coisas diferentes para a banda, de fazer, bolar 

um jeito novo, seja de lançar o disco, seja de portar na Internet, esse tipo de coisa. (...) a 

gente, ultimamente, tem saído mais em caderno de informática do que em caderno de música, 
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porque está sempre inventando um jeito novo de lançar música, criando coisa na Internet, a 

gente está meio se colocando nessa posição. É onde, ultimamente, tenho utilizado minhas 

[risos] modestas capacidade”. 

Sente-se reconhecido em suas habilidades, mas se vê como “uma pessoa comum”. 

Hoje, percebe que a mídia cultiva uma ideia de que é preciso ser individualista “é engraçado 

como tudo é assim, agora, na publicidade, “seja você mesmo”, “faça as coisas do jeito que 

você quer” é, isso me incomoda mais do que as regras da sociedade em si (...) eu sempre tive 

um pouco esse cacoete de querer ser meio diferente, de querer agir meio diferente”. 

Afirma ser uma pessoa tranquila e bem adaptada, socialmente “soube me adaptar a 

ambientes e tarefas que me são dadas. (...) Nunca senti muita necessidade de transgressão”. 

Confessa que “tinha certa birra com quem fazia terapia”, por acreditar que ela poderia 

justificar as coisas que a pessoa faz. “às vezes, eu sou meio intransigente, não sei se sou 

insensível ou sou intransigente, quando a pessoa não está se adaptando ou tem problemas eu 

digo que a vida não é tão difícil assim, sempre tive essa postura e era mais radical quanto a 

isso, hoje já não ligo tanto. Eu vejo que talvez porque para mim a questão da comunicação e 

a questão de ter a banda ou de escrever, isso para mim já era o que ... para muitas pessoas é 

a terapia. Essa necessidade de comunicar o que você fala ou coisas que você não pode falar 

no convívio social, se você falar vai te trazer problemas eu não sacava que tem gente que não 

tem isso e eu tive sorte. Tem gente que não acha uma maneira de extravasar esse tipo de 

coisa e vai fazer terapia, tá certo, mas eu tenho essa coisa de ser uma pessoa bem adaptada, 

minha namorada acha até que eu sou meio conformista, que eu devia me revoltar mais com 

as coisas”. 

Acredita que encontrou seu lugar no mundo e que sua vida profissional está ligada às 

suas habilidades “eu fico com umas questões da banda, por um lado é ótimo porque é o que 

você gosta de fazer e te dá essa liberdade criativa. Por outro lado, tem uma questão que, se 

não dá certo você toma aquilo como uma derrota pessoal quando você está trabalhando com 

coisas desse tipo, ainda com um agravante de ser coisas que, não chamo de arte, mas serem 

coisas que tem a ver com sua expressão pessoal e isso não existe uma regra, uma métrica 

para isso”.  

Considera-se uma pessoa bastante crítica consigo mesma e um pouco ansiosa. Refere 

ainda, que, por vezes, “acabo abandonando as coisas, às vezes, por questão de prazo, 

principalmente por questão de prazo, se está atrasado vamos fazer desse jeito mesmo, aí, 
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depois, eu fico “p... não ficou tão bom quanto poderia ter ficado”, isso acontece, essa 

ansiedade (...) Mas é mais raro, normalmente eu estou satisfeito com o que eu já consegui 

fazer até agora”. 

Diz que vive um momento de sua vida em que está aguardando o retorno de todo seu 

trabalho e investimento pessoal. “Agora estou nesse momento de tentar por à prova, mas eu 

tento colocar na minha cabeça que tudo bem se não der certo, pelo menos, o que eu não 

queria era ficar frustrado de nunca ter tentado, mas é difícil, você racionalmente pensa isso, 

inconsciente você ‘meu, vou ficar muito p. se não der certo’, vou ficar muito triste não tem 

como escapar disso. É nesse tipo de coisa que agora sou crítico, agora estou esperando o 

resultado de mim mesmo, estou esperando que eu consiga fazer coisas, esperando que eu faça 

as coisas direito e que essas coisas deem resultado, resultados práticos e lucrativos”. 

Tem um irmão mais velho, também superdotado. Percebe que sua família o apoia em 

suas escolhas, mesmo não gostando do tipo de música que ele faz. Refere que na infância 

havia uma expectativa de que ele focasse em sua capacidade de escrever, trabalhando com 

livros, que é o negócio da família “no ginásio e na escola, obviamente, foi criada uma 

expectativa um pouco grande, por conta do programa e dessa coisa do livro, foi criada uma 

expectativa sobre o que eu seria, sobre o que eu faria e as expectativa deles acho que não era 

que eu fosse virar jornalista. Minha mãe queria que eu fizesse Medicina, queria que eu fosse 

pediatra”. “O fato de o meu pai ter feito Psicologia acho que ajudou muito a gente a não... 

não ter nenhum trauma quanto a isso nem nada, apesar de eu ter uma criação muito legal, 

ele sempre valorizou muito leitura, a gente gostava sempre de ler, ia no shopping jogar 

fliperama e passar numa livraria eram as duas coisas divertidas de se fazer”. 

Considera a questão da terminologia adotada para nomear o fenômeno “um pouco 

complicada, pois usar um termo implica você estar fazendo uma divisão”. O termo 

“superdotado” lhe soa como ridículo, “parece ser super herói, fora o trocadilho que todo 

mundo faz”. Mas reconhece que as pessoas com grande facilidade de aprendizado devem ser 

estimuladas, pois podem ter ideias originais. Considera facilidade, talento ou habilidade 

termos adequados. 

Acha-se uma pessoa de sorte por ter tido oportunidades para descobrir e trabalhar suas 

habilidades “eu sou feliz e sou tranquilo, porque eu acho que sei mais ou menos qual é minha 

habilidade e consegui trabalhar com isso, consigo viver disso e é uma habilidade útil, que me 

garante um bom círculo social, não é uma coisa que me atrapalhe em nada, então, talvez eu 
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que seja um caso meio cômodo, tem gente que realmente é superdotado em matemática e 

isso, como política de governo, de repente, é interessante mesmo. Você localizar essas 

pessoas e estimular essas pessoas, porque essas pessoas podem fazer a diferença, podem ter 

ideias que vão ser importantes para todo mundo, em Medicina, mas comunicação, talvez, 

comunicação acho que é uma ciência com uma autoestima mais baixa (...) Por sorte, por n 

fatores, nunca fui exigido de coisas que eu não sei fazer”. 

2. Carla, 46 anos 

Carla relata que em sua vida “nunca se considerou uma pessoa normal”. 

Quando criança, achava a escola “fácil, insuficiente, irritante, entediante”. Aprendeu 

a ler e escrever assistindo a programas educacionais, que passavam na TV pela madrugada, 

aos 4 anos de idade. 

Na escola, sempre teve grande facilidade em aprender e o fazia com rapidez, passando 

a conversar e atrapalhar a aula no momento em que terminava suas atividades. Saía-se bem 

nas atividades escolares, mas passou a perder o interesse quando tirou uma nota 9,5, que 

considerou como fracasso “cheguei chorando em casa, porque para mim era muito fácil e eu 

não me conformava porque eu tinha tirado 9,5 naquela matéria”, pois queria sempre 10 em 

seu boletim, porque “tinha que ser a melhor”. Era disputada para os trabalhos e achava que 

as pessoas nunca davam o melhor de si, como ela fazia. 

Carla relata que sempre se cobrou muito, queria a perfeição “está sempre faltando 

alguma coisa, sempre estou devendo” e a frustração com aquela nota “baixa” a fez perder o 

interesse pela escola e, a partir daquele momento, sua dedicação aos estudos diminuiu, 

consideravelmente. 

Foi identificada como superdotada aos 3 anos de idade, por um gestor da escola em 

que estudava, que “se espantou com minha habilidade, habilidade não, mas pela percepção e 

minha compreensão de fácil assimilação”. Fez um teste que demonstrou “capacidade de 3 

anos para frente ou algo assim”. Com o resultado desse teste, a escola aconselhou a mãe de 

Carla a acelerá-la em 1 ou 2 anos, mas “minha mãe não quis, disse que não, não pode, que 

tinha que ficar junto com a faixa etária e a coisa se tornou meio esquecida em casa”. 

Sua mãe optou em deixá-la com seus pares, mas “em contrapartida, me cobrava muito 

e, às vezes, eu não queria ser”. 
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A partir da 3ª série, Carla conta que “comecei a ficar de saco cheio e comecei a 

aprontar na escola, da maneira que eu podia, para chamar a atenção de alguma maneira, 

porque não era aquilo que eu queria. Aí, eu atormentei”. 

Na 6ª série, mudou de escola, passando a frequentar um programa avançado de 

estudos, aos sábados, de acordo com a matéria em que o aluno se saía bem. “Então, eu 

assistia todas as aulas avançadas e era muito legal porque mexia muito com experiências, 

essa coisa que era sempre o outro lado da coisa e eu sempre enveredava para um lado que 

não era aquele que o professor tava falando. Eu pensava em como viabilizar aquilo para 

tornar de uma maneira concreta para mim, para eu ver”. 

Seu avô era relojoeiro e Carla adorava ganhar os relógios velhos, diferente de suas 

primas que gostavam de brincos, pingentes e aneis. Ela os desmontava e os montava, para ver 

seu funcionamento “queria ver como as coisas funcionavam, eu queria desmontar”. 

Junto com um primo, inventava coisas com as peças que sobravam dos brinquedos 

desmontados. Adorava fazer experimentos. “Eu tinha laboratório de microscópio, então, eu 

ficava arrancando casquinha e olhando tudo por essas coisas”. 

Gostava de desmontar os brinquedos “montava coisas esquisitas, tudo desmontado, 

fazia boneca com 4 braços, cortava os dedos, colava, fazia uma coisa meio Frankenstein”. 

Sua “gana é de montar coisas” e faz isto até hoje e quando algo lhe chama atenção, 

gasta horas estudando, sozinha, para entender tudo sobre aquele assunto. “Eu varei 

madrugadas e madrugadas lendo e me informando e o que eu sei hoje é porque eu aprendi, 

ninguém me ensinou”. 

Na 8ª série, para ajudar os colegas, passava cola durante as provas. “Eu sempre estava 

preocupada com a questão do outro estar bem, então, eu sempre me preocupava que os 

outros, meus colegas, tivessem uma nota boa e não estava nem aí, passava cola para eles na 

boa”. Era disputada para os trabalhos escolares “todo mundo queria fazer trabalho comigo na 

escola, (...) mas eu sempre achava que ninguém tava dando o melhor de si”. 

Relata que, ao longo de sua vida, sempre teve dificuldade em fazer amigos, “nunca 

consegui um par”, pois, segundo ela, “os seus amigos, os seus pares se identificam com 

você”, seus interesses são outros, nunca encontrou pares por afinidade “uma coisa que 
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carrego e carrego até hoje, que acho extremante complicado é a minha solidão em virtude 

disso”. 

Sempre teve múltiplos interesses e realizou diversas atividades (basquete, tênis, 

futebol, crochê, dança, fez perfume), mas em nada parou, pois nada a satisfaz. “Perco o 

interesse. (...) Me falta afinidade com as coisas e com as pessoas”. 

Carla relata ainda que “a vida inteira tive amigos imaginários e hoje tenho 

pouquíssimos amigos, porque não consigo gostar das mesmas coisas que as pessoas gostam, 

que a massa gosta. Mas é por não me trazer um sentido mais profundo das coisas, eu sempre 

busco alguma coisa que me explique um porque”. 

Na família, foi cobrada para ser a melhor, a mãe queria que ela desse aulas particulares 

para os primos que iam mal na escola. Quando era criança, a mãe tentava lhe arrumar amigas 

para ela brincar, mas seus interesses eram diferentes dos de seus pares de idade. 

Foi uma adolescente rebelde e usou drogas. Fazia de tudo para chocar os pais e 

quebrar o estereótipo de filha perfeita “a família me cobrava porque eu tinha que ser a filha 

bonitinha, que tira 10”, mas percebeu que decepcionava os pais, ficou em conflito e resolveu 

isso em terapia, concluindo que a revolta não vale a pena. “Depois de muito tempo de terapia, 

eu cheguei à conclusão que deixe eles [os pais] pensarem assim, teve uma época da minha 

vida que foi muito forte, que eu tentei provar justamente o contrário, que eu não era aquela 

pessoa, por mais que eu gostasse de fazer determinadas coisas, mas eu queria ser uma pessoa 

normal”. 

Na escola, “ganhei vários concursos de redação, durante anos” e ia receber o prêmio 

junto com a família, mas “esse lado nunca foi legal”. 

Carla relata, ainda que odeia rotina. “não consigo trabalhar com rotina e é uma coisa 

para mim que complica demais porque a vida é feita de rotina (...) mas eu não suporto, (...) 

acho que é por causa disso que meu casamento não deu certo, porque eu não consigo”. Diz 

que sua mãe é uma pessoa regrada e isso “me alucina, fico doente, doente e eu não suporto 

esse tipo de coisa”. 

No entanto, procura se adaptar “a vida exige regras e você tem que cumpri-las”. 

Atualmente, sente-se realizada em sua vida profissional por estar “numa instituição 

em que sempre almejei trabalhar, mas diz não saber qual seria seu lugar no mundo. Sente 
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imensa necessidade em ajudar os outros e por isso já largou sua vida para ser voluntária, 

“preciso fazer algo por mim, mas pelo outro também e, de vez em quando, me dá uma 

loucura, eu falo que vou largar tudo e vou me enfiar no meio da África, nesse sentido nunca 

estou satisfeita”. 

Até hoje, refere ter diversas facilidades, mas existe uma “preguiça” muito grande. 

Procurou pesquisar sobre as pessoas superdotadas, “mas quanto mais lia, me irritava, não 

queria muito saber.” Acha que ser superdotado é algo ruim, “como um monstro mais 

palpável, então lia e falava, essa coisa esquisita sou eu?”. Sempre se questionou sobre a 

veracidade desse diagnóstico. 

Tem vontade de gritar, extravasa suas angústias escrevendo coisas no azulejo do 

banheiro. Tenta aceitar o fato de ser diferente “sou assim e não tem outro jeito”. Sente muita 

ansiedade e tem um modo diferente de pensar o mundo “fico pensando, sabe, umas coisas 

meio loucas, eu sou uma louca, completamente louca. (...) Sempre senti que o outro não sente 

aquilo que eu sinto”. Sente-se diferente. 

Tem ânsia por informação, pelo entendimento das coisas e isso é desesperador. Gosta 

de entender o processo, como a coisa acontece. 

Fez terapia por 5 anos e “já estava de saco cheio (...) aí, cheguei num ponto e falei 

chega”, mas reconhece que “a terapia foi uma das melhores coisas que fiz na vida”. 

3. Paulo, 23 anos 

Quando criança, por volta dos 7 anos, participou de um programa de enriquecimento 

extracurricular, em um centro de fomento ao talento. Nessa época, sua ideia de escola “era 

um local onde havia aulas fáceis e muito tempo livre. Às vezes elas eram monótonas, não por 

falta de interesse, mas porque eram muito repetitivas”. Com isso, a ideia de participar de uma 

programação diferenciada fora da escola “era atraente, embora a dificuldade fosse 

justamente encontrar este algo”. 

Foi incentivado pela família, mas acha que isso mais atrapalhou que ajudou, pois tinha 

gostos variados, alguns “excêntricos como estudar dinossauros” e “não encontrava nada 

para fazer no Centro, logo minha família disse que eu deveria aprender Inglês porque era 

importante, embora eu não tivesse qualquer interesse nesta língua. Essa falta de motivação, 
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somada a outros fatores, fizeram eu me afastar do Centro. Meu irmão, todavia, também 

participou ficando lá por vários anos”. 

Na escola, sempre foi bem tratado pelos professores e considera que não era um mau 

aluno. “Alguns professores, em particular, direcionavam suas perguntas a mim ou a alguns 

alunos específicos, porque era muito provável de nós sabermos a resposta, transformando a 

explicação em um diálogo. (...) Nem sempre, ou melhor, na maioria das vezes, eu não gostava 

disso, porque não gosto de chamar atenção sobre mim. Noutras vezes, exatamente o 

contrário, fazia questão de responder às perguntas para mostrar que sabia. Basicamente, 

dependia do meu interesse sobre o assunto discutido”. 

Certa vez, num trabalho sobre Literatura, “meu grupo habitual optou por um livro que 

eu não gostava e eles não queriam considerar aquele que eu tinha escolhido. Dado o 

impasse, decidi por “romper” o grupo e fazer o trabalho com os piores alunos da sala, que 

não faziam questão de qual livro escolher porque de qualquer maneira eles não iriam lê-lo 

mesmo...”. 

Paulo relata que na infância teve poucos amigos e que não se interessava pelas 

mesmas coisas de seus pares de idade (conversas e brincadeiras), por isso, optava por brincar 

só. “Na infância, penso que não tive muitos amigos, talvez porque eu não me interessasse 

tanto pelas brincadeiras e conversas típicas daquela idade. Preferia ficar em casa, 

divertindo-me sozinho. Na adolescência, encontrei amigos melhores e mais interessantes, 

com gostos semelhantes e com quem podia ter conversas mais diversificadas ou profundas”. 

Em relação a seus talentos, Paulo diz que nada mudou em sua vida, que no fundo 

nunca deu “importância ao fato. Sempre busquei me afastar do rótulo de superdotado ou 

coisa parecida”. Para ele ter talento significa “ter características peculiares superiores à 

média da população em determinadas capacidades ou atividades”. Prefere utilizar o termo 

dotado e talentoso, cunhado por Gagné para nomear esse fenômeno. 

Hoje, diz que o fato de saber que possui “certas capacidades tenha sido positivo, por 

dar-me mais confiança em mim mesmo para realizar ou concretizar algo; porém, em 

contrapartida, tenho uma maior cobrança comigo quanto às coisas que eu posso fazer. Não 

gosto de fazer algo malfeito ou pela metade”.  

Considera que tem um modo diferente de ver o mundo, tem objetivos de vida e 

questionamentos diferentes das outras pessoas. Sobre suas habilidades reconhece “ter boa 



100 
 

memória e capacidade de guardar muitas informações sobre diversos tópicos e também com 

profundidade. Acho que neste ponto sou acima da média, se me comparar aos outros”. 

Refere gostar de ajudar o próximo, por isso “escolhi a profissão de professor”. Além 

disso, atualmente trabalha como voluntário internacional. 

Sua escolha profissional “não foi tão fácil. Com mais ou menos doze anos, tinha bem 

claro aquilo que me interessava bastante, mas para decidir uma profissão foi só aos 

dezessete. Gosto de estudar, pesquisar... também gosto do passado e colecionar coisas 

velhas. Assim, pensei em três opções – arqueólogo, museólogo e historiador, ficando com a 

última. Entre uma coisa e outra, poderia ser professor, mas este não era o objetivo central. 

De fato, espero que no futuro não precise ficar tanto tempo trabalhando na escola para poder 

me concentrar em outros objetivos profissionais que tenho ligados à História”. 

Seus amigos gostam de lhe fazer perguntas ou confirmar fatos ou pensamentos e “isso 

nem sempre é uma situação agradável, podendo eu ficar constrangido por atribuírem a mim 

uma autoridade que não tenho. Isso foi algo que aprendi, às vezes um simples e sincero ‘não 

sei’ é a melhor resposta”. 

Paulo acredita que sempre conseguiu lidar com as situações adversas, “por exemplo, 

sou uma pessoa tímida mas, se preciso falar por algum motivo, a timidez deixa de ser um 

problema”. 

Considera que encontrou seu lugar no mundo, “mas não foi uma busca tão fácil ou 

rápida: se encontrei uma resposta foi através da religião, demorando pelo menos nove anos 

[dos 13 aos 22] para eu me declarar católico. Estou muito feliz por isso, por entender o 

sentido da vida e assim dedicá-la a Deus e ao próximo”. 

4. Rafael, 40 anos 

Rafael relata que na infância, quando bem pequeno, sua madrinha de batismo achou 

que ele talvez fosse superdotado e o levou para fazer um teste. “O teste não deu nada de 

mais”. Aos 30 anos, um amigo seu, que trabalhava com Educação, o convenceu a fazer o teste 

em um grupo que estava iniciando seus trabalhos no Brasil “daí, eu prestei e entrei e a partir 

daí que eu fiquei sabendo essa história de superdotado, que eu acho meio cafona, aliás, todo 

mundo tira sarro da minha cara, porque “superdotado”, e aí né?”. 
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Apesar de ter “confirmado” sua superdotação quando adulto, em seu relato fica claro 

que ele sempre se sentiu diferente dos demais, tinha interesses diversos aos das pessoas de sua 

faixa etária “eu sempre li muito, estudei muito, talvez na adolescência, na pré-adolescência 

eu já tinha um interesse que não tinha nada a ver com o currículo escolar, então, aliás, foi 

por isso que eu fui fazer Filosofia, porque no começo eu pensei em fazer Direito, mas percebi 

que as únicas matérias que eu gostava em Direito eram as matérias teóricas, Direito 

Romano, Teoria do Direito e daí resolvi fazer Filosofia, que era mais a minha cara”. 

Como não teve um “diagnóstico” na infância, percorreu os anos escolares como os 

demais alunos, “a única coisa que fiz foi pular o pré-primário”. Refere que não gostava de 

sua escola “eu achava um horror completo, fiz o primeiro grau inteiro lá, da primeira à 

oitava série (...) mais ou menos na minha adolescência, 6ª série, a partir da 6ª série, mais ou 

menos, meus interesses eram outros, não tinha nada a ver com aquela instituição, era uma 

coisa meio fora do lugar”. 

No Ensino Médio, mudou de escola e “foi bem legal (...) uma cabeça adolescente de 

esquerda ficava um pouco esquisito no colégio anterior, que era um colégio bem careta. Isso 

foi no final da ditadura, então, era uma situação assim. O novo colégio foi bem legal nesse 

sentido”. 

Nessa época, refere que “saía para fumar maconha na hora do intervalo, essas coisas, 

então foi divertido”. Sempre teve amigos “mas não muitos, sempre tive poucos bons amigos. 

Agora em relação à questão intelectual, eu nunca botei isso como prioridade senão eu não ia 

ter amigos nunca, não é? Então, com relação aos interesses intelectuais, eu conversava com 

pessoas mais velhas, acadêmicos, gente ligada à academia em geral”. 

Buscava, sozinho, respostas para seus interesses e, quando se sentia satisfeito, partia 

para outro assunto “os meus interesses eu levava à parte, fora do currículo (...) lia bastante 

sobre Matemática, sobre Heurística, que é como você descobre as coisas”.  

Para ele, participar de um grupo que congregava pessoas superdotadas seria uma 

“coisa produtiva”, mas percebeu que “era simplesmente você ter uma carteirinha, tinhas 

jantares, era uma chatice (...) esse tipo de inteligência não tem nada a ver com inteligência 

global, por exemplo, você vê gente extremamente neurastênica, extremamente neurótica, 

pessoas complicadíssimas afetivamente. No grupo que freqüentava, percebi que tinha uma 

hipertrofia de um lado da pessoa e o resto um horror completo”. 
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Sua família era de acadêmicos, professores universitários, que apoiavam seus estudos, 

“não era assim histericamente incentivado, mas era incentivado sim, era visto como uma 

coisa legal”. 

 Formou-se em Filosofia e deu aulas de “tarô, Astrologia, cabala, porque são 

assuntos, pra quem tem uma cabeça superdotada, esses assuntos esotéricos são ótimos, 

porque eles são sistemas fechados, então você tem uma combinatória”.  

Refere que suas maiores facilidades relacionam-se com “coisas bem intelectuais, bem 

da esfera cognitiva”, como ler, escrever e meditar com técnicas. Na adolescência, gostava de 

criar teoremas, queria descobrir as coisas, sua lógica, e demonstrava grande habilidade com a 

Matemática. “Teve uma época, na adolescência, que eu li muito sobre autores que descrevem 

como você descobre teoremas e aí eu comecei a descobrir teoremas. Obviamente, esses 

teoremas já eram conhecidos, eu não conhecia, então comecei a brincar com isso, eu me 

lembro que eu tinha uma aula de Astronomia, acho que no 2º colegial, e o professor achava 

que eu tava inventando aquilo lá, na época ninguém usava computador, era tudo na mão, 

eram coisas que eu fazia mesmo”. 

Fez muitos anos de terapia para procurar se entender “acho que quando se tem 

algumas habilidades, você é cobrado em outras. É difícil uma pessoa completa [risos] 

completamente desenvolvida em tudo. Então, eu acho que questões afetivas, questões de 

relacionamento, que eu acho que é um, pelo que eu li e vi no grupo que frequentava também, 

é um padrão dos superdotados. Ele acaba sendo quase esquizoide”. 

Encontrou no Psicodrama uma boa forma de lidar com suas questões emocionais e 

afetivas, pois “você está ali num microcosmo, que é uma miniatura da vida real. Pra mim foi 

e é muito legal”. 

Em relação à vida afetiva, Rafael relata que encontrava grandes dificuldades em 

estabelecer vínculos com as pessoas, pois tinha “uma relação muito agressiva com as 

pessoas, muito defensiva, muito maniqueísta também com relação a valores, né, quer dizer, a 

parte afetiva, emocional era mais rudimentar e com esse trabalho que eu fui fazendo, 

psicoterapêutico, eu fui melhorando, melhorando, melhorando, hoje em dia eu dirijo grupos 

enormes de pacientes, tanto psicóticos quanto neuróticos, que nem a gente, numa boa (...) Eu 

fui me curando disso, hoje eu não tenho dificuldade de contato”. 
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Hoje, considera que encontrou seu lugar no mundo e isso se relaciona ao impacto que 

sua atuação profissional causa na vida das pessoas. Gosta de sentir que pode contribuir usando 

suas capacidades. “Senti que tenho um lugar no mundo quando eu comecei a trabalhar com 

os esquizofrênicos, é uma coisa tão curiosa isso. (...) Eu me vejo um pouco neles, assim, eles 

são como que, o outro, né, quer dizer, a loucura é sempre o outro, muito mais do que um 

superdotado é interessante, quer dizer a loucura, principalmente a desorganização mental. É 

bem interessante você ver, mas ao mesmo tempo em que você vê, você se vê”. 

Ao longo da vida, sentiu-se cobrado pela família “meio que colocado como aves 

raras, uma pessoa diferente, então, sabe, aquela coisa meio louco, meio gênio, deixa ele lá no 

canto dele, vai saber o que dá para esperar desse cara. Então, acho que na verdade, eu, eu 

me cobrei e a partir de eu me cobrar, eu fui para frente porque se eu ficasse só no estereótipo 

familiar eu seria o que o Nietzsche chama de uma orelha enorme, uma cabeça enorme, com 

um corpo pequeno, sabe assim, um nariz enorme, quer dizer, alguém muito unidimensional e 

que os outros olham de um jeito meio ‘pô, esse cara é completamente inadequado, mal 

adaptado’”. 

“Então, na verdade, acho que me livrando desses estereótipos familiares que eu 

consegui ir para frente”. 

Rafael considera que a inteligência relaciona-se principalmente à questão cognitiva e 

de raciocínio. “Agora, se você vai entender a inteligência com adaptabilidade ou resiliência 

ao meio, não é só isso, é muito mais que isso. Mas acho que isso cobre um pedaço, talvez um 

pedaço principal do que a gente entende por inteligência, não é à toa que foi no começo dos 

testes de inteligência, o começo deles foi pensar assim, hoje em dia, se pensa um pouco 

diferente”. 

Sobre a terminologia que ele considera mais adequada para nomear o fenômeno 

apresentado neste estudo, Rafael gosta de superdotado. “Narcisisticamente, acho delicioso. 

Superdotado compensa, talvez, os homens sempre gostariam de ter pênis enormes, então você 

fala assim ‘superdotado’, aí você pensa, nossa né, é um jogo. É interessante, para um homem 

é muito gostoso ser chamado de superdotado”. 

  Para Rafael, há um aspecto que deve ser levado em consideração, quando lidamos 

com a superdotação, que é em que medida ser superdotado ajuda concretamente na vida das 
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pessoas, “o que se faz com isso, concretamente?”. De que forma isso se reflete em sua 

relação com o mundo. 

5. Marcos, 67 anos 

Marcos inicia a entrevista dizendo não ser coincidência que a metodologia deste 

estudo se relacione com a busca por grupos de pessoas superdotadas. Há “uma tendência que 

eu notei nessas pessoas, que é justamente tentar criar um ambiente no qual se sintam 

normais”. 

Em relação à sua inteligência, acima da média, lembra que desde pequeno foi “muito, 

muito estimulado positiva e negativamente”. Ele nasceu em meio à 2ª Guerra Mundial e suas 

primeiras lembranças são bombardeios. Para ele, “isso não deixa de ser uma super 

estimulação” alegando que alguns estudos “muito recentes que mostram que o próprio DNA 

da pessoa se altera em função dos estímulos”. 

 Marcos relata que foi muito precoce na escola, “aprendi a ler e a escrever com 4 anos 

de idade, quem me ensinou foi minha irmã de 7”. Essa precocidade, para ele, relacionava-se à 

curiosidade “essa enorme curiosidade fez com que eu quisesse, a todo custo eu queria 

aprender a ler, porque eu estava curioso para entender o que aquele monte de letrinhas 

significava”. Do seu ponto de vista, “a grande curiosidade motivada por características, sei 

lá, emocionais é que acaba gerando a superdotação”. 

No entanto, essa precocidade não lhe garantiu sucesso na escola, “eu não fui 

particularmente bem sucedido, porque realmente a escola é feita para pessoas que não têm 

tanta curiosidade assim, mas naquilo no qual eu notei que tinha alguma diferença em relação 

a meus colegas era uma incrível, gigantesca facilidade com Matemática e com Desenho”. 

Só no ginásio é que Marcos começou a perceber “que estava com o desenvolvimento 

um pouco acima da média dos colegas”. 

Marcos relata que sempre foi “um ávido leitor” e chegou a “aprender inglês para 

poder ler determinadas obras”. Certa vez, conseguiu um livro que lhe despertou interesse, no 

entanto, era em francês e “com aqueles rudimentos de francês que a gente aprendia na 

escola, na época, eu toquei em frente e, quando cheguei ao fim do livro, eu lia fluentemente 

em francês. Então a curiosidade sempre foi a mola mestra das coisas”. 



105 
 

Quando Marcos estava concluindo o 1º ano do Curso Técnico de Química Industrial, 

sua família enfrentou uma grave crise financeira, fazendo com que ele se visse obrigado a 

abandonar o curso, pois não teria como pagá-lo. Então, um professor de Matemática, que 

gostava muito dele, por perceber seu interesse nessa disciplina, lhe arrumou um emprego de 

professor substituto, no período noturno. “Foi a coisa diferenciada que eu fiz em função de 

uma habilidade específica”. 

Dentre suas habilidades, Marcos destaca a de escrever, a Linguística (atualmente, lê e 

escreve em 5 idiomas) e a Matemática. Marcos refere, em seu relato, uma imensa dificuldade 

para organizar sua vida financeira, sua mesa de trabalho “se você olhar minha mesa, dá 

vontade de chorar, entende? Uma mesa não, eu tenho 3 mesas e as 3 estão abarrotadas com 

pilhas e pilhas de coisas, que vão desde livros a notas fiscais e coisas desse tipo. Essa grande 

curiosidade faz com que eu seja uma pessoa muito dispersa, esse que é meu grande defeito e 

eu seja uma pessoa que espera muito as coisas caírem do céu”. 

Marcos relata que suas facilidades o ajudavam na escola, mas não na vida. “Essa 

diferenciação intelectual sempre tornou as coisas muito fáceis, acontece que muito fáceis na 

escola, mas não necessariamente na vida, entende? Então, muitas vezes, eu me surpreendi 

esperando que o mundo viesse a mim com aplausos e na realidade eu fui ignorado. Então, 

esse tipo de atitude acho que é muito comum, eu notei em muitos colegas meus do grupo a 

que pertenço, assim: ‘Como? não vão me aplaudir?’, entende?, mais ou menos isso”. 

Aos 15 anos, diz ter passado por uma experiência que considerou traumatizante. Ele 

estava lendo um livro de ficção científica, em italiano, sob a sombra de uma árvore, enquanto 

aguardava o início da aula de Educação Física. Aproximou-se dele um colega, que se 

interessou pelo livro e pediu para olhar. “Ele pegou o livro, começou a folhear e jogou o livro 

na minha cara, literalmente, ‘pahhh’. Eu olhei assustado e ele olhou para mim e falou: ‘seu 

mentiroso, você está fingindo que você está lendo’ e eu falei: ‘não, estou lendo o livro’ e ele 

‘você está fingindo, aqui não dá para entender nada do que está escrito’ e eu falei: ‘sim, está 

escrito em italiano’ e ele: ‘se eu não entendo, você também não entende’ e saiu indignado”. 

Essa passagem fez com que ele percebesse que “as pessoas têm uma dificuldade muito 

grande em lidar com a diferença dos outros”. 

Recentemente, Marcos lançou 3 livros sobre Neuropedagogia, “que, aliás, é uma 

matéria que descobri que foi eu que inventei” e diz que se sente como na piada do “bêbado 
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na contramão26, não é possível que tenha tanta gente que faz exatamente o contrário daquilo 

que eu acho que é obvio”. Com esses livros publicados, tem recebido dezenas de mensagens 

de pessoas dizendo que pensam dessa forma, assim, vê “um monte de gente que percebeu os 

grandes equívocos que existem no sistema educacional e estão começando a pensar de 

maneira diferente”. 

Marcos sempre teve “muita facilidade em fazer amigos, como eu sou uma pessoa 

extremamente tímida, sou muito, muito, muito tímido, desde criança, eu, acho que para lutar 

contra isso, eu me tornei alguém aparentemente extrovertido. Eu sou o tipo de pessoa que 

entra no elevador e começa a conversar com as pessoas que estão lá dentro, coisa que é 

considerada quase um sacrilégio você abrir a boca dentro de um elevador, então isso faz com 

que eu tenha uma facilidade muito grande em fazer contato com as pessoas, justamente para 

vencer essa enorme timidez”. 

No entanto, diz ter demorado em aprender isso, “na adolescência, eu tive uma 

dificuldade gigantesca em arrumar uma namorada e olha que eu era um rapaz bonitão, me 

saía bem nos esportes, quer dizer, não era aquele tipo do nerd, de óculos fundo de garrafa, 

tá, então era aquele que poderia ser alguém popular, só que não conseguia conversar com as 

meninas, não tinha assunto para conversar com as meninas”. 

Atualmente, ele está em seu 4º casamento e tem 5 filhos. Já fez muitas coisas, teve 

diversas profissões, atribuindo essa diversidade à sua “grande curiosidade. (...) Quando 

minha curiosidade é satisfeita, eu paro. Eu paro e começo a procurar outra coisa. É a grande 

dificuldade que eu tenho de escrever outros livros, além desses que eu escrevi, porque eu 

começo a escrever o número 4, que, aliás, já está pela metade, mas aí parei, porque tem 

outro livro que estou escrevendo, mas aí eu descobri que eu consigo administrar isso fazendo 

3 ou 4 coisas ao mesmo tempo. Quando canso de uma e pulo para outra, depois, volto e vou 

indo, vou administrando a coisa”. 

Afirma que poderia ter se tornado uma pessoa famosa se tivesse se concentrado em um 

único interesse. Por outro lado, tornou-se uma pessoa conhecida nas várias áreas em que 

desenvolveu trabalhos “eu me destaquei porque fiz com entusiasmo, entusiasmo mais uma vez 

gerado por essa curiosidade de querer saber como as coisas funcionam”. É como se fossem 

“vários professores Marcos, cada um fazendo uma coisa diferente”. 
                                                             
26 O bêbado embriagado entrou na rodovia na contramão, na pista contrária, e, de repente, um monte de carros passava por 
ele, dando farol alto, buzinando e ele pensou: “o que será que está acontecendo?” Ligou o rádio e o locutor falou: 
“cuidado, na BR 156 tem um louco na contramão”. Aí, ele olhou e falou: “um louco não, um monte!” 
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Fez o Teste de Quoeficiente Intelectual (QI) para participar do grupo do qual participa 

“a primeira vez, deu 132 e, vinte anos depois, deu 184, portanto, a minha tese de que 

inteligência se aprende. Me usei como cobaia”. 

Em relação à terminologia mais adequada, Marcos utiliza o termo superdotado. Para 

ele, uma pessoa superdotada é aquela que fez, intencionalmente ou não, “muitas coisas ao 

longo de sua vida, que se tornou cada vez mais inteligente. (...) na criança, nada mais é do 

que precocidade e, no adulto, no adulto é realmente um patamar intelectual que ele consegue 

atingir, ou sem querer, ou querendo ou se esforçando, ou sem esforço, mas ele conseguiu de 

alguma maneira”. 

Reconhece que seu lugar no mundo foi conquistado e está relacionado com sua 

produção profissional e sua relevância para o outro. “Comecei a perceber que estou 

conseguindo influenciar muito mais pessoas do que eu conseguiria normalmente influenciar, 

no bom sentido”. 

Sempre foi resistente a fazer terapia e acha a Psicanálise “uma palhaçada, uma 

picaretagem daquelas”. 

Acredita que sua grande curiosidade lhe causou e causa alguns incômodos, pois 

procura entender o funcionamento das coisas “eu não consigo ficar com uma dúvida na 

cabeça (...) é um incômodo, nenhum sofrimento, mas é muito engraçado isso, essa 

curiosidade terrível”. 

Fica concentrado em seu objeto de interesse e se desliga do mundo, dificultando sua 

relação com os outros. Com isso, teve problemas para manter seus 3 casamentos anteriores, 

por ser muito disperso, concentrado em seus interesses, chegando a administrar mais de um ao 

mesmo tempo, abandonado sua companheira. “Sempre disseram que eu saio do ar e saio 

mesmo, é como se eu apagasse, como se fosse um desmaio físico, num gigantesco tormento 

mental, que é uma coisa chata quando você tá convivendo com alguém. As pessoas me 

cobram, as pessoas me cobram, mas eu to aprendendo a ser cobrado, tanto é que, no meu 

casamento atual, as coisas estão correndo bem porque eu to aprendendo”. 


