12 DE JANEIRO DE 2010

SUPERDOTADOS, "MIRACULOSA"
PREDISPOSIÇÃO BIOGENÉTICA OU
REENCARNAÇÃO?

A Teoria das Múltiplas Inteligências, de Howard Gardner,
propõe que a mente humana é multifacetada, existindo
várias capacidades distintas que podem receber a
denominação de "inteligência". O superdotado consegue
perceber mais do meio-ambiente do que a maioria das
pessoas. Assim sendo, esse tipo de pessoa tende a ser visto
como exagerado ou, excessivamente, sensível.
Mas, quem é o superdotado? O que faz na Terra? Qual é o
seu porvir? Perguntas, essas, que somente podem ser
respondidas, tendo a pluralidade das existências como
verdade absoluta e mecanismo natural de evolução do
Espírito. Sem a palingenesia não há como se conceber o
progresso humano, senão, vejamos: “O jovem Maiko Silva
Pinheiro lia, sem dificuldade alguma, aos 4 anos; aprendeu
a fazer contas, aos 5 e, aos 9, era repreendido pela
professora, porque fazia as divisões, usando uma lógica
própria, diferente do método ensinado na escola. Hoje,
estuda economia no Instituto Brasileiro de Mercado de

Capitais, sendo bolsista integral. Aos 17 anos, os diretores
do Banco Brascan dizem ter se surpreendido com sua
capacidade lógico-matemática". (1)
O mexicano Maximiliano Arellano começou a
desenvolver a extraordinária memória, aos 2 anos de
idade; aos 6 anos, Maximiliano diz querer ser médico.
“Maximiliano deu uma aula de fisiopatologia e
osteoporose com linguajar de um residente, segundo
afirmativa do Diretor da Faculdade de Medicina da
Universidade Autônoma do Estado do México, Roberto
Camacho”. (2) Segundo a Revista Veja, "Os sinais da
inteligência, fora do comum, do jovem americano,
Gregory Robert Smith, começaram muito cedo. Com 14
meses, resolvia problemas simples de matemática; com 1
ano e 2 meses, ele resolvia problemas de álgebra; aos 2
anos, lia, memorizava e recitava livros, além de corrigir os
adultos que cometiam erros gramaticais; três anos depois,
no jardim-de-infância, lia Júlio Verne e tentava ensinar os
princípios da botânica aos coleguinhas; aos 10, ingressou
na Faculdade de Matemática; aos 13, deve começar a pósgraduação", pois já terminou a faculdade”.(3) "Smith criou
uma fundação internacional e foi indicado para o Nobel da
Paz." (4)
Casos de crianças precoces sempre despertam a atenção. A
Academia de Ciência não possui uma explicação vigorosa
sobre o tema; atribui a uma "miraculosa" predisposição
biogenética (!?...), potencializada por estímulos de ordem
externa. Outra enorme dificuldade, encontrada pelos
doutos da Academia, é a não concordância na definição do
termo "superdotação". “Alguns pesquisadores distinguem
superdotado, de talentoso, sendo o primeiro, considerado
como aquele indivíduo de alta capacidade intelectual, ou

acadêmica, e o segundo, como possuindo habilidades
superiores nas áreas das artes, música, teatro”. (5)
O célebre matemático francês, Henri a
Poicaré, que
desencarnou em 1912, acreditava que osgênios matemátic
os trazem um talento congênito, ou seja: "já
vêm feitos", o que, de maneira sutil,consagra a multiplicid
ade das vidas.
O
jovem sergipano, Carlos Mattheus, de apenas 19 anos, pob
reestudante da escola pública, que conseguiu um fato inédi
to
em
um dos melhores centros deformação da América Latina,
o Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, onde
obteve ostítulos de mestre e doutor em matemática, já plan
eja ir
a Paris, através de bolsa de estudo, para umefeito, ainda m
ais expressivo, ou seja: realizar cursos de pós doutorado.
Gabriel
Dellane,
em
seu
livro "Reencarnação", no Capítulo
VII, trata das "experiências derenovação da memória", cita
ndo Allan Kardec;
fala
do perispírito que "sobrevive
à morte” earquiva todas as experiências vividas em outras
existências.
(6) Um espírito que se dedicou,particularmente, por século
s, ao estudo da matemática,
traz, como frisou
Poincaré, esse “talentocongênito”, o impulso natural para
a prática de atividades que mais gosta.
Encontramos essas mesmas tendências excepcionais em m
úsicos, como Wolfgang Amadeus Mozart, que, aos 2 anos
de idade, já executava, com facilidade, diversas peças para
piano; dominava três idiomas (alemão, francês e latim) aos
3 anos; tirava sons maviosos do violino, aos 4 anos;
apresentou-se ao público, pela primeira vez, e já
compunha minuetos, aos 5 anos; e escreveu sua primeira

ópera, La finta semplice, em 1768, aos 12
anos. Paganini dava concertos,
aos
9 anos,em Gênova, Itália. Na literatura universal, é ímpar
o fenômeno Victor Hugo que, precocemente,aos 13 anos,
arrebatou cobiçado prêmio da cidade de Tolosa.
Goethe
sabia escrever em diversas línguas, antes da idade de 10
anos. Victor Hugo, o gênio maior da França, escreveu seu
primeiro livro, com 15 anos de idade. Pascal, aos 12 anos,
sem livros e sem mestres, demonstrou trinta e duas
proposições de geometria, do I Livro de Euclides; aos 16
anos, escreveu "Tratado sobre as cônicas" e, logo adiante,
escreveu obras de Física e de Matemática. Miguel Ângelo,
com a idade de 8 anos, foi dispensado das aulas de
escultura pelo seu professor, que nada mais havia a lhe
ensinar. Allan Kardec, examinando a questão da
genialidade, perguntou aos Benfeitores: - Como entender
esse fenômeno? Eles, então, responderam que eram
"lembranças do passado; progresso anterior da alma (...)”.
(7)
Como temos observado, a imprensa tem noticiado fatos
dessa natureza com uma constânciaimpressionante; fatos,
esses, que desafiam a Ciência, por não encontrar uma
explicação
consistente
sobre
o
tema.
Nenhuma teoria humana foi capaz de, até hoje, esclarecer
tais fatos. Casos de crianças precoces sempre despertaram
a atenção dos cientistas, que atribuem esse fenômeno
natural a “milagres biogenétios” (pasmem!).
O debate sobre o que é, realmente, a inteligência, nunca
foi tão promissor, como atualmente. Muitas teorias têm
ampliado o conceito de inteligência, fugindo à técnica
ultrapassada de medição pelo "quociente de inteligência"
(Q.I.), mediante aplicação do teste de Binet. O grande
embaraço dos materialistas é desconsiderar o fato de a

inteligência ser um atributo do Espírito, isto é, resultante
da soma de conhecimentos e vivências de existências
anteriores de cada indivíduo. Nesse sentido, admitindo-se
a reencarnação, as idéias inatas são, apenas, lembranças
espontâneas do patrimônio cultural do ser, em diferentes
esferas de expressão; algumas em estado mais latente, em
determinadas crianças-prodígio.. Desse modo, ficaria bem
mais fácil compreender toda essa complexidade da mente
humana.
Só a pluralidade das existências pode explicar a
diversidade dos caracteres, a variedade das aptidões, a
desproporção das qualidades morais, enfim, todas as
desigualdades que a nossa vista alcança. Fora dessa lei,
indagar-se-ia, inutilmente, por que certos homens possuem
talento, sentimentos nobres, aspirações elevadas, enquanto
muitos outros só manifestam paixões e instintos
grosseiros. A influência do meio, a hereditariedade e as
diferenças de educação não são suficientes, obviamente,
para explicar esses fenômenos. Vemos membros da
mesma família, semelhantes pelo sangue, pelo histórico
genético, educados nos mesmos princípios morais,
diferençarem-se, profundamente, como pessoas.
O Doutor Richard Wolman, de Harvard, incorporou o
conceito de Inteligência Espiritual às demais teorias em
voga. Esse conceito seria a capacidade humana de fazer
perguntas fundamentais sobre o significado da vida e de
experimentar, simultaneamente, a conexão perfeita entre
cada um de nós e o mundo em que vivemos. Não é
exatamente o que define a Doutrina Espírita, mas já é um
avanço no entendimento integral do indivíduo.
Pesquisadores, como Ian Stevenson, Brian L. Weiss, H. N.
Banerjee, Erlendur Haraldsson, Hellen Wanbach, Edite

Fiore, e outros, trouxeram resultados notáveis sobre a tese
reencarnacionista.
As pesquisas sobre a Reencarnação não cessam nas teses
dessas personalidades apontadas. Estudos sobre esse tema
crescem, constantemente. A Física, a Genética, a
Medicina, e várias escolas da Psicologia vêm sendo
convocadas para oferecer o contributo das suas pesquisas.
Estamos convictos de que, nos próximos vinte ou trinta
anos, assistiremos a Academia de Ciência, declarando esta
importante constatação como, há dois mil anos, Jesus
ensinou a Nicodemos: “É necessário nascer de novo”. E
Allan Kardec a confirmou em “O Livro dos Espíritos”,
declarando que somente com a Reencarnação entendemos,
melhor, a Justiça de Deus e a Evolução da humanidade.
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