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Eugénie Colombe,
2 anos e 11 meses.

• "Esta criança já sabe perfeitamente ler e escrever,
e além disto está em estado de sustentar o mais
sério exame sobre os princípios da religião cristã,sério exame sobre os princípios da religião cristã,
sobre a gramática francesa, a geografia, a história
da França e as quatro regras da aritmética. Ela
conhece a rosa dos ventos e sustenta
perfeitamente uma discussão científica sobre
todos estes assuntos. Esta admirável criança
começou a falar muito distintamente com a idade
de quatro meses. “

• R.E., fev/1867.



Tom, o cego.
Músico Natural. 

• A maneira pela qual essas faculdades se desenvolveram
nesse negro, escravo e cego, ignorante e totalmente
iletrado; como, toda criança, surpreendido um dia pelos
sons da música da casa de seu senhor, correu sem
cerimônia para tomar seu lugar ao piano, reproduzindocerimônia para tomar seu lugar ao piano, reproduzindo
nota por nota o que vinha de ser tocado, rindo e fazendo
contorções de alegria vendo o novo mundo de prazeres
que acabava de descobrir, tudo isto foi tão
frequentemente contado, que creio inútil mencionar de
novo; mas um fato significativo e interessante me foi
contado por um amigo que foi a primeira testemunha e
apreciador da faculdade de Tom. Um dia uma obra de
Haendel lhe foi tocada. Imediatamente Tom a tocou de
novo corretamente, e quando terminou, se esfregou as
mãos com uma expressão de alegria indefinível
exclamando: "Eu o vejo, é um velho com uma grande
peruca; ele tocou primeiro e eu depois." É incontestável
que Tom havia visto Haendel, e o tinha ouvido tocar.



Tom, o cego. 
Músico natural

• “Tom deve ser um grande músico ao qual basta ouvir
para estar no caminho daquilo que soube. O que torna
o fenômeno mais extraordinário é que se apresenta
num negro, escravo e cego, tríplice causa que senum negro, escravo e cego, tríplice causa que se
oporia à cultura de suas aptidões nativas, e apesar da
qual elas se manifestaram na primeira ocasião
favorável, como um grão germina aos raios do sol.”

• “ A lei da pluralidade das existências e da
reencarnação vem acrescentar-lhe a irrefutável
sanção de uma lei da Natureza que consagra a
fraternidade de todos os homens. Tom, o escravo,
nascido e aclamado na América, é um pretexto vivo
contra os preconceitos que reinam ainda nesse país.”



• “(...) a faculdade de se lembrar é uma
aptidão inerente ao estado psicológico,
quer dizer, ao mais fácil desligamento da
alma em certos indivíduos do que em
outros, uma espécie de visão espiritual
retrospectiva que lhes lembra o passado,
ao passo que para aqueles que não a
possuem, esse passado não deixapossuem, esse passado não deixa
nenhum traço aparente. O passado é
como um sonho do qual se lembra mais
ou menos exatamente, ou do qual se
perdeu totalmente a lembrança.”
(Revista Espírita de julho de 1860,
página 205;id. de novembro de 1864,
página 328.)



Altas Habilidades / SuperdotaçãoAltas Habilidades / Superdotação
“No artigo 5º, inciso III, da Resolução CNE/CEB Nº 2 de 2001, que 

estabelece as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na 
Educação Básica (Brasil, 2001), tem como acepção de educandos

com altas habilidades/superdotação aqueles que apresentam 
grande facilidade de aprendizagem, levando-os a dominar 

rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes.



Inteligência
• A faculdade de conhecer e que se expressa

em formas e conteúdos variados.
• Constitui-se uma substância de natureza

espiritual.
• QI• QI
• QE
• QS – permite situar a vida e os sentimentos

em um contexto mais significativo, com
objetivos mais profundos e duradouros.
Conduz ao cerne das coisas e facilita a
compreensão do abstrato, dos valores.

• Inteligência Interpessoal.



InteligênciaInteligência



• Homem nenhum possui
faculdades completas.
Pelas relações sociais é
que se completam uns
aos outros para
assegurar seu bem estar
e progredir: é por issoe progredir: é por isso
que, tendo necessidade
uns dos outros, são
feitos para viver em
sociedade e não
isolados.

• O Livro dos Espíritos, questão 768.



Teoria das 
Inteligências 

Múltiplas

• Howard 
Gardner.

• Inteligência
inata;

• Inteligência
adquirida.



Benefícios da 
Inteligência







• No Brasil, há mais de 2,5 milhões (3,5-5%) de
alunos com altas habilidades/superdotação –
AH/SD matriculados nas escolas de Ensino
Fundamental e Médio, de acordo com
estimativas da Organização Mundial da Saúde
(BRASIL, 2001a).(BRASIL, 2001a).

• Atualmente, os humanistas se preocupam com
o desenvolvimento global do ser humano – eu
comigo, eu com os outros, eu com o mundo –,
pois independentemente do que esse indivíduo
irá se transformar profissionalmente, o seu
desenvolvimento humano deve ser prioritário.



Pessoas com AH/SD não pertencem a
um grupo homogêneo, de pessoas
sobrenaturais. Na verdade, trata-se de
um grupo heterogêneo, com
características diferentes ecaracterísticas diferentes e
habilidades diversificadas; diferem
uns dos outros também por seus
interesses, estilos de aprendizagem,
níveis de motivação e de
autoconceito, características de
personalidade e principalmente por
suas necessidades educacionais
(VIRGOLIN, 2007, p. 11).



Cuidado 
com os 
rótulos!

Subestimar 
ou

Superestimar



Mitos
• Acredita-se ser desnecessário o estímulo a uma

criança superdotada;
• O superdotado se caracteriza por um excelente

rendimento acadêmico;
• A participação em programas especiais fortalece

uma atitude de arrogância e vaidade no aluno
• A participação em programas especiais fortalece

uma atitude de arrogância e vaidade no aluno
superdotado;

• Estereótipo do superdotado como um aluno
franzino, do gênero masculino, de classe média e
com interesses restritos especialmente à leitura.
Não existe um estereótipo, os superdotados
formam um grupo muito heterogêneo (PCDs);

• O superdotado tem maior predisposição a
apresentar problemas sociais e emocionais. Não
existe tal predisposição.

• Peréz (2005).



Como se 
aprende?aprende?



Q. 780- O progresso moral
acompanha sempre o progresso

intelectual?

• “Decorre deste, mas
nem sempre o segue
imediatamente.”



117 -A inteligência, julgada pelo 
padrão humano, será a súmula 

de várias experiências do 
Espírito sobre a Terra?

• Os valores intelectivos
representam a soma de
muitas experiências, emmuitas experiências, em
várias vidas do Espírito,
no plano material. Uma
inteligência profunda,
significa um imenso acervo
de lutas planetárias (...).



120- Pode existir 
inteligência sem 
desenvolvimento 

espiritual?

Diremos melhor: inteligência
humana sem desenvolvimento
sentimental, porque nesse
desequilíbrio do sentimento edesequilíbrio do sentimento e
da razão é que repousa
atualmente a dolorosa
realidade do mundo.

O grande erro das criaturas
humanas foi entronizar apenas a
inteligência, olvidando os valores
legítimos do coração nos
caminhos da vida.





204 – A alma humana poder-se-á 
elevar para Deus tão somente 

com o progresso moral, sem os 
valores intelectivos?

• O sentimento e a sabedoria 
são as duas asas com que a 

alma se elevará para a 
perfeição infinita.

• Adiantamento Moral
+ 

Adiantamento Intelectual 
= 

Progresso



205 – Podemos 
ter uma ideia da 

extensão de 
nossa capacidade 

intelectual?

• A capacidade intelectual do
homem terrestre é
excessivamente reduzida, em
face dos elevados poderes daface dos elevados poderes da
personalidade espiritual
independente dos laços da
matéria.

• O cérebro humano é um
aparelho frágil e deficiente,
onde o Espírito em queda
tem de valorizar as suas
realizações de trabalho./



• “As incomparáveis conquistas
do conhecimento científico,
embora a contribuiçãoembora a contribuição
indiscutível em favor do
processo evolutivo, não
conseguiram realmente atender
às íntimas necessidades do ser
humano em busca de paz.”

• Capítulo 15, p. 197.



Missão do 
Homem Homem 

Inteligente na 
Terra.



208 – Há uma tarefa 
especializada da 

inteligência no orbe 
terrestre?

Assim como numerosos Espíritos recebem a
provação da fortuna, do poder transitório e da
autoridade, há os que recebem a incumbência
sagrada, em lutas expiatórias ou em missões
santificantes, de desenvolverem a boa tarefasantificantes, de desenvolverem a boa tarefa
da inteligência em proveito real da coletividade.

Todavia, assim como o dinheiro e a posição de
realce são ambientes de luta, onde todo êxito
espiritual se torna mais porfiado e difícil, o
destaque intelectual, muitas vezes, obscurece
no mundo a visão do Espírito encarnado,
conduzindo-o à vaidade injustificável, onde as
intenções mais puras ficam aniquiladas.



A Geração Nova
“A nova geração, devendo fundar a era do
progresso moral, se distingue por uma
inteligência e uma razão geralmente
precoces, unidas ao sentimento inato doprecoces, unidas ao sentimento inato do
bem e das crenças espiritualistas, o que é
sinal indubitável de um certo grau de
adiantamento anterior. Ela não será
composta, pois, exclusivamente de Espíritos
eminentemente superiores, mas daqueles que,
tendo já progredido, estão predispostos a
assimilar todas as ideias progressistas, e
aptos a secundar o movimento regenerador.”



• “Estrangeiros em terras preparadas
para a construção do progresso,
fazem-no por amor, convocados parafazem-no por amor, convocados para
oferecer os seus valores adquiridos
em outros planos, facilitando o
acesso ao desenvolvimento
daqueles que são os nacionais
anelantes pela felicidade.”

• Capítulo 3.



• Filósofos e sábios do passado,
• Profetas antigos,
• Criadores de religiões,
• Pré-socráticos,
• Nobres Espíritos do século IV a.C,
• Pensadores da Escola neoplatônica de

Alexandria,Alexandria,
• Mártires da idade Média,
• Renascentistas, da Reforma, da

Contrarreforma,
• Os audaciosos construtores dos

séculos XVII, XVIII e XIX,
• Os grandes missionários da Ciência e

da Tecnologia... Capítulo 16.



Perspicácia das Trevas
• “A perspicácia dos Espíritos das Trevas é muito maior do

que imaginam os inadvertidos, pois que viveram na Terra e
aprimoraram as suas técnicas de hipnose no Mais-além,
nas furnas onde se homiziam, e rebeldes contra o
Carpinteiro galileu (…).”

• “Habilmente, esses perturbadores espirituais que
conhecem as más inclinações que predominam em a
natureza humana, identificadas pela psicologia analítica na
condição de sombra, tornaram-se os direcionadores de
muitas instituições que se foram afastando do modelo (…).”

• Capítulo 7.



“Se com a inteligência comum e a inteligência emocional o 
indivíduo vence o mundo, com a inteligência moral ele vence a si 

mesmo.”
Leis Morais e Saúde Mental – Sérgio Lopes.



918 - Por que indícios se pode
reconhecer em um homem o
progresso real que lhe elevará o
Espírito na hierarquia Espírita?

“O espírito prova a sua elevação,
quando todos os atos de sua vida
corporal representam a prática da lei
de Deus e quando antecipadamente
compreende a vida espiritual.”



SENTIMENTO E EMOÇÃO
“Já não é somente de desenvolver a 
inteligência o de que os homens 
necessitam, mas de elevar o sentimento 
e, para isso, faz-se preciso destruir tudo o e, para isso, faz-se preciso destruir tudo o 
que superexcite neles o egoísmo e o 
orgulho.” 

A Gênese - Sinais dos Tempos – Cap. XVIII 



Metodologia 

• Articulação entre 
Interesse  e necessidadeInteresse  e necessidade
• Olhar, Escuta e Fala Sensíveis
“O passado já não pode bastar às suas novas aspirações, às suas 
novas necessidades; ela já não pode ser conduzida pelos mesmos 
métodos.”
A Gênese – Sinais dos Tempos – Cap. XVIII



Fortalecimento da Família 

O progresso da religião, 
começa nos templos 
religiosos, com uma 
proposta de transferir-se 
religiosos, com uma 
proposta de transferir-se 
para o lar, até que enfim se 
instale no altar do coração.

Haroldo Dutra/ Emmanuel
Podser 16 



• Que haja sempre luz te 
iluminando a alma.iluminando a alma.

Pois nada vale o brilho da 
inteligência se o coração 
permanece às escuras.

Bezerra de Menezes.


