
 

 
 

 

NASCIDO EM UM DIA AZUL 

 
A fascinante história de um autista que soube superar seus 

próprios limites e conseguiu, inclusive, encontrar o amor 

 
 
Nascido em um dia azul é uma história exemplar de sucesso pessoal, que começa na 

primeira infância, quando Daniel Paul Tammet não conseguia nem fazer amigos, até a idade 

de jovem adulto, em que adquiriu um suficiente autocontrole que lhe permite viver de 

forma independente, quase normal.  

 

É uma comovente e encantadora viagem, guiada pelo autor, ao interior de uma das mais 

fascinantes mentes dos dias de hoje, a sua própria mente.  

 

Esse livro de memórias, que revela a maneira de pensar de um autista fenomenal, 

conquistou o 2º lugar na lista de mais vendidos do The New York Times. Daniel Tammet é 

considerado por cientistas uma das chaves para compreender o funcionamento da mente. 

Gênio da matemática, campeão de xadrez e recordista na aprendizagem de idiomas, esse 

inglês de 27 anos é capaz de aprender línguas como o islandês, em uma semana, ou de 

memorizar e recitar 22.514 casas decimais do número pi diante de uma platéia de 

acadêmicos, em Oxford. 

  

Portador da síndrome de savant, que atinge hoje 50 pessoas no mundo e confere 

extraordinário poder mental, e da síndrome de Asperger, um tipo incomum de autismo, 

Daniel Tammet é fluente em 11 idiomas. Ele bateu recordes e tornou-se atração de 

programas de tevê e documentários devido à sua velocidade em fazer cálculos e memorizar 

números. Daniel revela em seu livro de que maneira e por que compreende e memoriza 

números como formas, cores e texturas.  

 

Ele intriga cientistas ao vencer barreiras causadas por distorções ligadas a partes do cérebro 

que comandam as funções lingüísticas e emocionais ou espaciais e matemáticas. No caso de 

Daniel, isso resulta em uma experiência conhecida como sinestesia � que o leva a perceber 

palavras, números e emoções de uma forma particular.  

 

Pessoas com esses distúrbios têm dificuldades de relacionamento, de compreender frases 

ou piadas de duplo sentido, de captar nuances emocionais do comportamento humano, ou 

de dirigir automóveis. Mas ele cozinha, trabalha e cedo se tornou independente. Estabeleceu 

laços afetivos, sentimentos religiosos e uma rede de relacionamentos como professor de 

línguas estrangeiras. Assim como o personagem do ator Dustin Hoffman, no filme Rain Man, 

ele conta como superou essas limitações. 

 

O autor relembra sua confusa e dolorosa infância, quando se sentia isolado e limitado com 

colegas e professores. Mas Daniel estabeleceu interações sociais e afetivas, uma vitória 

incomum para autistas. Talvez isso tenha sido propiciado pela convivência com oito irmãos, 

em um ambiente familiar vibrante, com pais de poucos recursos, mas amorosos e 

tranqüilizadores. 

 

O fenômeno da mente de Daniel é hoje pesquisado pelo neurocientista V.S. Ramachandran, 

diretor do Centro do Cérebro, na Universidade da Califórnia. Em Nascido em um dia azul, 

um intrigante e tocante relato de suas memórias, Daniel explica como tudo isso aconteceu e 

chegou à maior das conquistas, o amor. 
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A síndrome de savant foi inicialmente definida, em 1978, por Bernard Rimland num artigo 

publicado na revista Psychology Today, como uma perturbação psíquica que, comumente, 

alia grandes habilidades intelectuais a um deficit da inteligência. Mas já é encontrada na 

literatura científica desde 1789, quando o psiquiatra norte-americano Benjamin Rush (1745-

1813) descreveu o incrível talento calculatório de Thomas Fuller, que de matemática pouco 

mais sabia do que contar. No entanto, em 1887, John Langdon Down, que identificou a 

síndrome conhecida com o seu nome, descreveu 10 pessoas com a síndrome de savant, 

com as quais manteve contato ao longo de 30 anos no Earlswood Asylum, em Londres, 

tendo, à data, utilizado o deselegante termo idiot savant, para identificar a síndrome.  

 

SOBRE O AUTOR: 

Daniel Tammet nasceu em 1979, gênio da matemática e fenômeno no domínio de idiomas, 

conquistou recordes usando suas habilidades em cálculo e memorização. Sua trajetória foi 

tema do documentário britânico The Boy with the Incredible Brain, parte da série 

Extraordinary People, apresentada no Channel 5. Criou um sistema de aprendizagem de 

línguas com cursos on-line http://www.optimnem.co.uk/ e vive em Kent, na Inglaterra. 

 

�Alguma coisa na forma como Daniel Tammet descreve o belo, doloroso e alucinatório 

processo de chegar a suas respostas ilumina as suas reflexões.� 

The New York Times 

 

�Não é apenas sua prodigiosa inteligência que o diferencia, mas o fato de fazer articulações 

extraordinariamente incomuns e notáveis sobre o funcionamento da sua mente.� 

The Independent 

 

�Ao contrário de autistas que podem desempenhar façanhas similares, Tammet pode 

descrever como as conquista (...) os cientistas investigam como suas habilidades 

excepcionais seriam as chaves para desvendar os segredos do autismo.� 

The Guardian 

 

�Podemos dizer que Daniel Tammet voltou do país do autismo, um lugar de difícil acesso 

tanto para os cientistas como para os pais.� 

ABC News 

Nascido em um dia azul, Daniel Tammet 
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