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Inicio essa apresentação tomando emprestada uma expressão, usada por Zuenir 
Ventura, que por sua vez já havia sido anteriormente emprestada dele por Jailson de 
Souza e Silva: por que uns e não outros? 
 
Zuenir usou essa expressão, pela primeira vez, questionando os destinos opostos que 
podem tomar os habitantes dos aglomerados urbanos populares, mesmo quando 
criados aparentemente sob as mesmas condições. Jailson de Souza e Silva, por sua 
vez, a utiliza para analisar, em sua tese de doutorado, posteriormente publicada 
exatamente como o livro “Por que uns e não outros?” (2003), a caminhada escolar dos 
raríssimos habitantes destes mesmos aglomerados (como ele mesmo) que chegam à 
universidade. Como foi que eles conseguiram? 
 
E eu acrescento mais uma pergunta: onde estão os que não conseguiram, num pais 
que tem seus talentos reconhecidos, nacional e internacionalmente, por meio apenas 
dos pagodeiros e ronaldinhos? Qual o destino dos portadores de altas habilidades que 
negligenciamos identificar? 
 
Essas questões ocupam diariamente minha prática profissional, dividida entre dois 
mundos, que são aqueles sobre os quais sinto-me autorizada a falar. O mundo das 
oportunidades, da cidadania, do desenvolvimento de potenciais, representado por um 
programa especial para portadores de altas habilidades de um colégio particular 
paulistano. Do outro lado, o que identifico, de forma estereotipada, como o mundo da 
falta de oportunidades, da ausência de um futuro digno e do embotamento dos 
potenciais de meninos e meninas habitantes da periferia da mesma cidade. 
 
Aprendo com Jailson que a própria formulação que faço, apresentada logo acima, 
contribui em grande parte para o que é sua origem mesma: reproduzo com ela uma 
mentalidade que cristaliza posições e impossibilita a flexibilidade e a mobilidade social, 
colocando todos e cada um em seus devidos lugares. Uma mentalidade caracterizada 
pelo discurso da ausência, que uniformiza as experiências e ignora as competências 
que podem rompê-lo. Uma mentalidade que precisa ser mudada. 
 
Segundo o autor, esse discurso “sustenta tanto o olhar conservador/criminalizante em 
relação aos espaços populares como a postura paternalista assumida por setores 
progressistas” (Silva, 2003, p. 23). Ou seja, apesar de nossas boas intenções ao 
identificar essas “carências”, quando nomeamos a diversidade das existências sob essa 
rubrica, contribuímos para desqualificá-las. Apesar da solidariedade manifesta, 
consideramos as pessoas oriundas de tais espaços como “vítimas passivas”, e não 
como interlocutores hábeis para a tomada de decisões. Mais ainda quando se trata do 
jovens, sobre os quais esses atributos pesam de forma mais aguda (Martins, 2002). 
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É da constatação dessa situação e do desejo de superá-la que emerge minha intenção 
de discutir as possibilidades ou os impedimentos para a identificação de talentos nas 
populações de baixa renda. 
 
Na verdade, ao escrever esse texto e pensar na conversa que iria ter com vocês, tomei 
consciência da diferença de peso entre as duas expressões da segunda parte do título, 
pelo menos da perspectiva da minha experiência profissional cotidiana. Nesse 
momento, apesar de vir de um dos estados com mais recursos da união, coleciono 
bem mais experiências e exemplos de impedimentos que de possibilidades de 
identificação de talentos em populações de baixa renda. Só recentemente conseguimos 
perceber em São Paulo alguma movimentação concreta que pode apontar caminhos 
para promover o necessário equilíbrio entre os dois extremos. 
 
Em ambos os contextos (o público e o particular) encontramos, sem dúvida, aspectos 
comuns, para o bem e para o mal. Há um lado que já chamei de “luminoso” do 
trabalho de facilitar o desenvolvimento dos portadores de potenciais diferenciados 
(Cupertino, 2000). Encontramos nele pessoas interessantes e interessadas, curiosas e 
afetivas, bonitas em todos os sentidos, diferentes dos estereótipos invocados quando 
falamos dessa população. Na maioria dos casos, são amados e cuidados com atenção 
por familiares amigos e confiantes, capazes de respeitar e incentivar as buscas por 
eles empreendidas. Apresentam uma auto estima preservada, atualizando a 
capacidade de fazer e manter amigos, de conviver em diferentes ambientes, assim 
como uma vida escolar sem percalços, suave, mesmo que não do tipo “nota 10”. 
 
O lado sombrio também está presente. Nele, as famílias são opressivas e exigentes. 
Pressionam por resultados, exigem o impossível. Têm dificuldade em estabelecer 
limites, ora sufocando, ora sendo permissivas demais, deixando a criança sem 
referência. A estrutura escolar formal – novamente, a pública (mais) ou a particular 
(menos) – também não parece ajudar, impedindo a criação de alternativas para as 
necessidades dos que não combinam com o estabelecido. O mundo dessas crianças e 
jovens é inóspito. Não são o que esperam deles, e depois de um tempo não se 
arriscam mais, não querem trocar mais nada. 
 
Apesar desses aspectos comuns, o meu contexto particular de atuação na escola 
particular é, sem dúvida, mais favorável para a identificação de altas habilidades que a 
específica situação na qual me encontro envolvida no momento com relação à 
população de baixa renda. Assim, desde já anuncio e denuncio as condições de 
produção de minha fala, para que possamos discuti-las aproveitando que estamos 
reunidos nesse evento. 
 
A primeira coisa que condiciona essa sensação de que a identificação das altas 
habilidades em determinados segmentos da população é difícil vem, ainda, da falta que 
sinto de intercâmbio entre os profissionais do pais dedicados à área das altas 
habilidades/superdotação, que fica restrito apenas às suas áreas geográficas 
específicas de atuação, muitas vezes circunscritas aos estados. Não sei se essa é uma 
experiência particular, mas ainda considero que há pouca troca de experiências entre 
nós, a não ser que as circunstâncias a favoreçam, como nesse nosso congresso bienal. 
Algumas parcerias são formadas momentânea e/ou temporariamente, e nesses casos, 
felizmente, graças também ao funcionamento pleno do ConBraSd, já sabemos a quem 
recorrer e como fazê-lo. Outras vezes nos envolvemos em esforços conjuntos, como 
aconteceu recentemente para a produção de material bibliográfico especializado. Ao 
apontar isso que identifico ainda como uma falta, e que explica a perspectiva pela qual 



admito conviver mais com obstáculos do que com possibilidades, espero perceber que 
sou a única mal informada aqui, e que muito do que vou falar seja contrariado por 
apresentações de colegas que já vivenciam experiências de maior integração.  
 
Uma outra condição que identifico para o desequilíbrio entre as possibilidades e os 
impedimentos é o fato de que, até há meses atrás, não existiam políticas públicas 
voltadas para essa identificação (e que dizer para o desenvolvimento) de talentos em 
meu estado, o que condiciona minha experiência à situação que descrevi acima: uma 
prática consolidada em escola particular, e o contato intenso com as populações de 
baixa renda, como psicóloga e (como supervisora de estágio em Psicologia) por meio 
de meus alunos, através de instituições complementares à educação formal. Nesses 
espaços, crianças e jovens, na grande maioria dos casos, vêem na matrícula escolar 
apenas a oportunidade de freqüentar um projeto social, uma vez que uma coisa é 
sempre condicionada à outra em tais projetos. Dessa forma, se existirem as altas 
habilidades, serão detectadas apenas aquelas trabalhadas nos projetos sociais, e não 
as acadêmicas, trabalhadas em escolas com as quais as crianças e jovens não tem 
identificação, por uma série de motivos que não cabe estender aqui. 
 
Na escola particular, a variedade de alternativas oferecidas aos alunos favorece a 
identificação das altas habilidades nas diferentes áreas de atuação humana, assim 
como o seu desenvolvimento. Não é um percurso sem obstáculos, e não pretendo aqui 
promover nenhuma idealização, mas, de forma geral, podemos pensar que o mundo 
que essas crianças e adolescentes habitam garante alguma segurança, permitindo que 
sigam os caminhos ditados por sua curiosidade, buscando desafios e estabelecendo 
trocas produtivas. Os problemas – e eles existem, certamente – podem ser 
enfrentados com mais recursos, e as insatisfações ou incompatibilidades podem ser 
resolvidas com a mudança de cenário, a troca de escola, de profissional. 
 
Quando estamos nas ONGs ou instituições das comunidades de baixa renda, podemos 
perceber que a experiência que crianças e jovens relatam sobre a vida escolar é 
marcada pela sensação de invisibilidade, quando não de desqualificação e 
incompetência, não só diante das tarefas exigidas, mas em sua condições de preparo 
para o trabalho e para a conquista de uma vida digna e realizada. Nos projetos sociais, 
normalmente desenvolvidos por organizações não governamentais, essas crianças e 
jovens inscrevem-se, inicialmente, pelos ganhos materiais envolvidos, oferecidos na 
forma de alimentação ou bolsas de estudo ou em dinheiro. Pela participação nas 
atividades propostas, entretanto, acabam por encontrar algumas atividades nas quais 
conseguem ser bem sucedidos, que podem vir a levar adiante ou não, conforme suas 
circunstâncias de vida, mas que, acima de tudo, dão a eles visibilidade e a sensação de 
competência. 
 
Como exemplo dessa situação relato, resumidamente, um estudo conduzido em uma 
comunidade da Zona Oeste de São Paulo (Toledo Piza & Cupertino, 2004), dentro de 
uma instituição que oferece várias modalidades de cursos de música para crianças 
oriundas de quatro escolas públicas da região, e que é patrocinada por uma empresa 
multinacional. O estudo foi feito por solicitação da coordenadora do projeto, que 
passou a observar, nas crianças inscritas nos cursos e em suas famílias, mudanças 
significativas – na aparência, no desempenho escolar, na desenvoltura nas relações 
sociais – para além do aprendizado da música propriamente dito. Empolgadas com o 
que parecia a identificação de talentos musicais e a comprovação do que diz a teoria 
das múltiplas inteligências de Gardner, passamos a investigar, junto a algumas das 
crianças indicadas e suas famílias, as possíveis razões para essas transformações 
observadas. Conversamos com pais, professores (de música e da escola regular), com 



as próprias crianças, além de assistir a algumas aulas e apresentações em que 
estavam envolvidas. Não encontramos entre elas nenhuma especialmente talentosa, 
proficiente, e às vezes nem mesmo muito interessada na modalidade musical 
escolhida. Mas todos os depoimentos, de todos os envolvidos, convergiam para duas 
coisas: a sensação de pertencimento e de visibilidade, gerando segurança e amor 
próprio. 
 
Um outro impedimento para a identificação de altas habilidades nas populações de 
baixa renda é a pressão à qual alguns jovens se sentem submetidos 
(independentemente dessa pressão acontecer de fato ou não), por se considerarem 
depositários das esperanças de ascensão de suas famílias. Ao assumirem a posição de 
tábua de salvação, estreitam as possibilidades de exploração de alternativas, uma vez 
que “ser bem sucedido” é uma afirmação que paira em suas vidas como pano de fundo 
vago e indefinido, como objetivo último de qualquer opção. Não importa o que eles 
tem habilidade para fazer, importam mais os resultados palpáveis, como os ganhos 
materiais ou a segurança de algumas carreiras não tão desafiadoras. 
 
Por outro lado, minhas observações identificam também alguns grupos mais maduros, 
que manifestam preferência e/ou alta habilidade para alguma área específica de 
aprendizado em uma instituição ou ONG, e são capazes de aproveitar as portas que 
foram abertas e utilizar o que foi aprendido para encaminhar a vida futura. Nesses 
casos, os jovens sabem das dificuldades que eventualmente têm que enfrentar, mas 
mostram-se dispostos a aproveitar as oportunidades que foram oferecidas. 
 
São muitas as situações semelhantes a essas, mas elas estão principalmente 
relacionadas ao desenvolvimento de atividades artísticas ou esportivas oferecidas em 
tais instituições. As habilidades acadêmicas, que deveriam e/ou poderiam ser 
identificadas na escola, passam despercebidas. 
 
Um último aspecto que gostaria de assinalar é ainda a resistência entre os profissionais 
de Psicologia em aceitar a necessidade de desenvolver recursos de atendimento 
destinados a populações diferentes daquelas onde os instrumentos tradicionais foram 
criados, e diferentes também do modelo clínico de atuação. 
 
Essa é uma discussão antiga, que retomo a cada trabalho, e que diz que no caminho 
progressivo de descoberta de uma “verdade” única, ou mesmo das “essências”, 
característico das ciências naturais e da Psicologia em sua versão mais positivista, 
procedimentos metodológicos redutivos foram a via privilegiada, o que desencadeou 
uma visão naturalista do ser humano (Bock, 1999), identificando as diferenças como 
falta frente a um ser humano ideal. Ou seja, mesmo quando atendemos as camadas 
menos privilegiadas da população – o “social” de que tanto se fala hoje – podemos 
estar fazendo isso tendo em mente ideais de normatização, classificação, higienização 
e controle dessa mesma população. 
 
A mesma autora (Bock, 2003), entretanto, identifica sinais ainda incipientes de uma 
mudança de direção para uma prática profissional mais comprometida socialmente. 
Esse movimento insinua que, como classe profissional, estamos sendo intimados a nos 
deslocar tanto de nossas posições naturalizantes, totalizadoras e reducionistas quanto 
de nossos contextos tradicionais de trabalho, na busca de recursos para práticas 
psicológicas realmente comprometidas socialmente. Essa abertura para o movimento 
da vida nos convida a envidar todos os nossos esforços na direção de compreender 
nossas relações com clientes tão diferentes – entre eles e de nós – de forma a 



descobrir arranjos viáveis de atendimento e, como conseqüência, abrir possibilidades 
novas de identificação de altas habilidades, em qualquer população que seja.  
 
 
Referências Bibliográficas 
Cupertino, C.M.B. (2000) Desenvolvimento pessoal do aluno mais capaz: posição da 
família, da escola e do grupo de pares. Anais do 4º Encontro Nacional sobre Educação 
de Bem Dotados e Talentosos. Lavras, Minas Gerais. 
 
Martins, H. H. T. de (2002) “A juventude no contexto da reestruturação positiva”. Em 
Abramo, Freitas & Sposito (eds.) Juventude em debate. São Paulo: Cortez/Ação 
Educativa. 
 
Silva, J. De S. (2003) Por que uns e não outros? –Caminhada de jovens pobres para a 
universidade. Rio de Janeiro: 7 Letras. 
 
Toledo Piza, R. A. S.; Cupertino, C. M. B. (2004) Incentivo à criatividade, 
desenvolvimento afetivo e inserção social: um estudo de caso na periferia de São 
Paulo. Boletim APEPICTa, Portugal. 
 
 
 
 


