


Agora mesmo uma tempestade elétrica
se alastra pelo 1,4 quilo de massa gela-
tinosa aí atrás da sua testa. É esse mo-
vimento caótico de sinais por uma rede
de 100 bilhões de neurônios que produz
seus pensamentos. Das profundezas
desse órgão, surge o que chamamos de
inteligência. Mas, se você pensa que o
processador de informações mais avan-
çado do Universo foi projetado de um
jeito elegante, está enganado. O cérebro
humano é uma obra feita nas coxas.

Uma obra que começou em vermes
microscópicos, quando um punhado de
células especializadas em enxergar se
juntou numa das extremidades do bicho.
Foi assim que surgiu o ancestral daquilo
a que chamamos cabeça: um mero recep-
táculo de células nervosas responsáveis
por captar luz e mover o animal. Com o
tempo, essa massa de neurônios, e a com-
plexidade com a qual eles se conectam,
cresceu. E aconteceu um milagre: Animais
que reagiam automaticamente a estímu-
los exteriores passaram a se comportar de
um jeito mais complexo e imprevisível. Em
vez de responder cegamente a qualquer
estímulo, começaram a repetir apenas
os movimentos mais eficazes na luta pe-
la sobrevivência - por exemplo: em vez
de caçar qualquer coisa que se mexesse,
passaram a selecionar suas presas entre

as mais nutritivas e fáceis de abater. Esse
talento para identificar acertos é a origem
daquilo que chamamos aprendizagem.

As vantagens que ela trouxe lançaram
os seres vivos numa corrida em busca
do maior e mais versátil cérebro. Mas
os organismos que entraram na dispu-
ta enfrentaram um sério problema. Na
evolução biológica, é impossível traçar
um plano novo de construção de órgão
do zero, pois herdamos as instruções
básicas para a obra que estão nos genes
dos nossos pais. O resultado disso é que
o cérebro foi crescendo meio no improvi-
so, com "puxadinhos" se amontoando a
partir de uma estrutura básica. Essa é a
verdadeira história do cérebro: uma su-
cessão de gambiarras bem-feitas. E nem
precisamos ir longe para entender isso.
Quem tenta se concentrar em fazer uma
prova, mas ao mesmo tempo não consegue
tirar os olhos da(o) mocinha(o) ao lado
experimenta sentimentos e pensamentos
tão pouco relacionados que aparentam ter
sido juntados aleatoriamente uns com os
outros. Foram mesmo. "Existe uma série
imperfeita de conexões entre os sistemas
cognitivos e emocionais", afirma o neuro-
cientista Joseph Le Doux. "Essa situação é
parte do preço que pagamos por termos
capacidades que ainda não foram plena-
mente integradas ao nosso cérebro."

Quantas são essas capacidades e como
elas se relacionam são questões centrais
para definir o que é a inteligência, mas
ninguém ainda tem uma resposta exata
para elas. Se você está em busca de um
meio objetivo de medir a inteligência,
será obrigado a deixar o cérebro de la-
do e estudar uma área com mais de um
século de tradição: a psicometria.

O tamanho da inteligência
Paris, começo do século 20. O psicólogo
Alfred Binet recebe uma tarefa do mi-
nistro da Educação da França: encon-
trar um meio de prever quais crianças
vindas do interior do país teriam mais
possibilidade de enfrentar dificuldades
na escola - o governo queria oferecer
educação especial a elas. Em 1905, ele
publica um teste de raciocínio verbal e
matemático, com questões que testam a
memória e o potencial de resolver pro-
blemas de lógica. O objetivo de Binet era
medir a capacidade de compreensão pu-
ra e simples, não o conhecimento prévio,
colocando em pé de igualdade crianças
que só sabiam capinar mato com as que
recitavam Shakespeare. Pouco depois,
o alemão Wilhelm Stern criou um siste-
ma de pontuação-padrão para o teste e
lhe deu o nome de Intelligenz-Quotient.
Nascia o método mais-bem sucedido da



história para medir a inteligência: o fa-
moso teste de QI. E ele revolucionaria o
que entendemos como inteligência. Até
então a maior parte dos estudiosos enten-
dia o nosso intelecto a partir do conceito
da tabula rasa, - a idéia do filósofo John
Locke de que a mente humana é uma fo-
lha em branco que vai sendo preenchida
durante a vida. Com a adoção dos testes
de QI, esse ponto de vista perdeu terre-
no - afinal, se uma criança semi-analfa-
beta podia apresentar um QI maior que
uma instruída, essa história de folha em
branco era uma furada. E a inteligência
passou a ser considerada cada vez mais
como algo inato, como um mero produto
do que está escrito nos genes. "O fato de
que a maior questão atual sobre inteli-
gência é se o QI depende 50% ou 80% dos
genes mostra o quanto o debate mudou",
afirma o geneticista Marc McGull.

Mas, afinal, como uma característica
que parece depender tanto do aprendi-
zado pode estar definida ainda antes do
nascimento? Na verdade, logo ao nascer
a relação entre o QI e nossos genes não é
assim tão evidente. Apenas 20% da inteli-
gência dos bebês pode ser prevista a partir
de fatores genéticos (é o que mostra estu-
dos com pais e filhos). Só que, quanto mais
passa o tempo, mais aumenta o poder de
previsão deles. Na infância, ele sobe para

40%. Na fase adulta, decola para 60%.
E após a meia-idade pode chegar a 80%.
Esses dados mostram que os genes res-
ponsáveis pela inteligência podem ser
vistos como uma espécie de balde, e o
aprendizado durante a vida como a água
que enche o balde. Ter mais educação vai
levar você mais rápido a encher o balde
de água. Mas, caso ele seja muito raso,
não vai adiantar jogar muita água lá. Ou
seja: nem toda a educação do mundo po-
derá tornar realmente brilhante alguém
que nasceu com a inteligência apagada.
Só que esse efeito tem um lado positivo:
se você tiver vocação genética para ser
um físico quântico ou coisa que o valha,
tem como conseguir isso mesmo sem ter
tido uma instrução boa na infância. Mas
até que ponto o QI pode mesmo deter-
minar a capacidade da mente?

Mil e uma habilidades
Alguns psicólogos acham que não, os tes-
tes de QI não dizem grande coisa. Uma
importante ruptura veio com o livro In-
teligência Emocional, do psicólogo Daniel
Goleman. Ele ressaltou que habilidades
como regular os próprios sentimentos,
compreender emoções alheias, ser capaz
de trabalhar em grupo e sentir empatia pe-
los outros eram completamente ignoradas
nos testes de QI. O que não fazia sentido, já



que essas habilidades deveriam fazer par-
te daquilo que chamamos de inteligência.
Outra ofensiva veio do psicólogo Howard
Gardner, autor da Teoria das Inteligências
Múltiplas. Ele inspirou-se no modo como
a neurociência vê o cérebro hoje: um con-
junto de vários módulos distintos, ou "pu-
xadinhos", que evoluíram separadamente
e hoje funcionam como processadores pa-
ra funções específicas. Com isso em men-
te, Gardner concluiu que a inteligência
não é um conceito único, indivisível, mas
uma soma de várias habilidades - como
raciocínio lógico-matemático, lingüístico,
espacial, musical, intrapessoal, interpes-
soal, motor e naturalista (veja nas páginas
anteriores o que é o quê).

Assim, a idéia de colocar um Stephen
Hawking, um Ronaldinho Gaúcho e uma
Hebe Camargo em pé de igualdade no

. quesito inteligência deixou de soar es-
tranha. Pela teoria de Gardner, cada um
deles pode ser considerado especialista
em um tipo de habilidade (respectiva-
mente, a lógico-matemática, a motora
e a interpessoal). E por isso não daria
para considerar qualquer um deles me-
nos genial que o outro.

Talvez por parecer mais democrática
que os testes de QI, a idéia de Gardner se
tornou extremamente popular desde que
foi publicada, em 1983. Tanto que hoje é
senso comum achar que ela está certa,
e que o quociente de inteligência tradi-
cional ficou ultrapassado. Mas no meio
acadêmico é diferente: a Teoria das In-
teligências Múltiplas ainda é vista como
um patinho feio e enfrenta muitas críti-
cas. Principalmente porque nem Gardner
nem ninguém sabe ao certo como medir
cada uma dessas habilidades que forma-
riam a inteligência. "Não fica claro se o
conceito de inteligência de Gardner mede
mais traços de personalidade e habilida-
des motoras que faculdades mentais de
fato", afirma Linda S. Gottfredson, pro-
fessora de estudos educacionais da Uni-
versidade de Delaware.

Ela é um dos muitos entusiastas do fator
"g" (de "inteligência geral"). Segundo essa
teoria, baseada em estatísticas, a idéia de
que várias habilidades cognitivas estejam
disseminadas uniformemente pela popu-
lação é falsa. Ou seja, não existem muitas
pessoas excelentes em cálculo e ao mesmo
tempo péssimas em redigir textos, ou com
bom ouvido musical e pouca inteligência

interpessoal. Se uma pessoa for boa em
qualquer dessas habilidades, tende a ser
boa também nas outras.

Essa essência da teoria do fator g, po-
rém, não é nova. Ela está por trás da pró-
pria idéia do QI. Tudo bem que os testes
não medem coisas como coordenação
motora, mas é verdade que eles avaliam
tipos diferentes de raciocínio (para en-
tender melhor, faça um teste parecido a
partir da página 76). E a pontuação fi-
nal vai levar em conta o seu desempenho
em todos eles. Além disso, dá para com-
parar milhares de resultados de épocas
e lugares diferentes, o que dá uma bela
base estatística se o ponto é saber qual é
o tamanho da sua inteligência em rela-
ção à dos outros. Então, mesmo com suas
limitações, os testes tradicionais conti-
nuam sendo quase unanimidade no meio
científico. "Ninguém duvida de que eles
não avaliam todos os aspectos importan-
tes das funções mentais - não medem a
criatividade ou a sabedoria, por exemplo.
Mas o ponto é que isso não é o mesmo que
afirmar que eles não servem para nada",
afirma o psicólogo lan J. Deary.

Mesmo assim, a necessidade de ex-
pandir o conceito de inteligência para
além das fronteiras dos testes de QI con-
tinua. Afinal, pouca gente duvida de que
a criatividade, algo muito difícil de medir
objetivamente, é um inegável sinal de in-
teligência. Diante dessa espécie de tilt dos
testes mentais, o que dá para fazer? Com
a palavra Howard Gardner: "Nós, psicó-
logos, não somos mais os donos da inteli-
gência, se é que algum dia já fomos. O que

significa ser inteligente é uma questão fi-
losófica profunda, que exige base em bio-
logia, física e matemática". Ou seja, exige
que voltemos ao lugar onde começamos
essa história: para dentro do cérebro.

Inteligência = demência?
Para muitos neurologistas, a inteligência
é só um sinal de que você tem um cérebro
com a "fiação" bem conectada. Quanto
mais saudável ele for, mais coisas extra-
ordinárias vai fazer. Mas espere aí. Às
vezes o que acontece é justamente o con-
trário. É o que mostra um experimento
sem paralelo que acontece na Austrália:
pesquisadores lançam pulsos eletromag-
néticos no crânio de pessoas para desli-
gar partes do cérebro e observar o que
acontece com as capacidades cognitivas.
E o resultado é espantoso: as cobaias hu-
manas começam a desenhar melhor, ter
memória mais rápida, mais habilida-
de musical ou um raciocínio numérico
mais apurado. A questão é: se partes
do cérebro estão sendo desligadas, por
que a mente parece funcionar melhor, e
não pior? Se está interessado em saber
a resposta, basta virar esta página. Vai
conhecer os cérebros mais fascinantes
do planeta, verdadeiros telescópios para
decifrar o que é a inteligência. 





Afinal, ninguém deveria ser capaz de
decorar com precisão a quantidade de in-
formações que os savants (vamos chamá-
los assim, daqui para a frente) conseguem
acessar sem o menor esforço em seus "dis-
cos rígidos" cerebrais. Também não parece
fazer sentido a maneira como muitos de-
les lidam com a matemática: fazer contas
gigantes é, para eles, uma atividade não
consciente, como andar de bicicleta. E se
pessoas com inteligência e habilidades so-
ciais normais aprendessem como fazer is-
so? Será que todo mundo tem um "savant
adormecido" dentro do próprio cérebro?
É o que veremos a seguir.

Idiotas sábios
A primeira descrição que temos do savan-
tismo foi feita em 1887 por John Langdon
Down, psiquiatra britânico mais conheci-
do por ter feito também o primeiro relato
científico sobre a síndrome de Down. Uma
das principais experiências de Down com
savants envolveu um paciente que conse-
guia recitar de cabeça o livro O Declínio e
Queda do Império Romano, um catatau de
6 volumes. Down batizou os portadores do
problema de "idiotas savants" (calma, na
época "idiota" era um termo técnico).

Alguma forma extraordinária de memo-
rização parece estar por trás de todos os
casos de savantismo, mas é bom qualificar
essa afirmação: trata-se de uma memória
diferente da que você usaria para deco-
rar um número de telefone, por exemplo.
Parece envolver pouco pensamento cons-
ciente e, muitas vezes, nem exige compre-
ensão do que está sendo decorado. Darold
Treffert, psiquiatra da Universidade de
Wisconsin em Madison (EUA), relata o
caso de dois gêmeos americanos com da-
no cerebral congênito, George e Charles,
que não conseguiam fazer contas de so-
mar simples, mas se divertiam gritando
um para o outro números primos (os que
só são divisíveis por l e por eles mesmos)
de 20 dígitos, da ordem de quintilhões. Em
comparação, a sua memória só consegue
lidar com 7 ou 8 algarismos. É inconcebí-
vel fazer operações mentais conscientes
com números desse tamanho.

George e Charles, assim como Kim Peek
e vários outros savants, também eram cal-
culadores de calendário. Se você disser a
Peek em que dia do mês e ano nasceu, ele
responde imediatamente com o dia da
semana em que você veio ao mundo.

O preço que se paga para ser um sa-
vant é alto. Em geral, esses indivíduos
são 10% dos autistas, ou uma a cada 2
mil pessoas que sofreram algum dano
no cérebro ou nasceram com retardo
mental. Uma grande exceção é justa-
mente Daniel Tammet, diagnosticado
com síndrome de Asperger, uma forma
moderada de autismo - o portador tem
boa capacidade verbal, embora normal-
mente seja um desastre social.

Além de ser um savant, Tammet tam-
bém tem sinestesia, uma forma rara de
percepção que faz o cérebro misturar
sentidos - sons podem ter cores asso-
ciadas a eles, por exemplo. E isso torna
a mente do rapaz ainda mais fascinante.
A sinestesia dele é numérica. Ele afir-
ma que todos os números de O a 10 mil
possuem formas visuais específicas e até
personalidades, como se fossem indiví-
duos mesmo. "O 11 é amigável, o 5 é ba-
rulhento e o 4 é meu número favorito,
porque é quieto e tímido como eu", conta
Tammet em sua autobiografia.

O britânico também reconhece todos
os números primos até 9 973 porque eles
lhe parecem "redondos e lisos, como os
seixos numa praia". Ao fazer multiplica-
ções enormes, seu tipo favorito de con-
tas, Tammet visualiza as tais formas dos
números que estão sendo multiplicados
lado a lado, separados por um espaço.
Essa brecha entre os números tem exata-
mente o formato do produto da multipli-
cação: basta ele preenchê-la para que ele
saiba, em poucos segundos, a resposta
certa (veja aqui ao lado).

O neurocientista Vilayanur Rama-
chandran, do Centro de Estudos do Cé-
rebro de San Diego, testou as formas
numéricas de Tammet, pedindo que ele
as moldasse usando massinha de mode-
lar e, no dia seguinte, que as refizesse. O
resultado foi consistente, ou seja, o ra-
paz associa sempre a mesma forma ao
mesmo número. O inesperado nas ca-
pacidades de Tammet é que as pessoas
normais tendem a pensar nos números
como abstrações puras, enquanto ele
os transformou em objetos altamente
concretos, coisas tão fáceis de entender
intuitivamente quanto um cachorro ou
um gato. Esse pode ser um segredo da in-
teligência savant, de acordo com Darold
Treffert. A memória que mais usamos
para atividades intelectuais é a conscien-



te, que nos ajuda a lembrar se "espaço" se
escreve com s ou cê-cedilha. Mas há outro
tipo importantíssimo de memória: a im-
plícita - aquela que nos permite trocar as
marchas do carro sem pensar.

Você pode ser um savant
Ao que parece, os danos mentais que os
savants têm os deixam sem acesso a gran-
de parte da memória consciente. Então
seu cérebro simplesmente transfere as
funções dela para a implícita. E eles fa-
zem automaticamente coisas que temos
de pensar Ce muito) para fazer. É uma
capacidade não muito diferente de reco-
nhecer um rosto. Nós nunca precisamos
de uma descrição verbal da cara de um
amigo para determinar que ele é o Paulo,
e não o José: nosso cérebro simplesmente
sabe. Para Tammet, os números funcio-
nam assim. E talvez você seja mais pare-
cido com ele do que imagina.

É o que pensa o neurologista Allan
Snyder, da Universidade de Sydney. Pa-
ra ele, existe um Daniel Tammet dentro
da sua cabeça. Esse "savant interior",
segundo o autraliano, foi quem fez vo-
cê aprender a falar. Se você se mudar
para a islândia e tiver um filho lá, terá
uma criança bilíngüe em casa. Ela vai
aprender português em casa e islandês
na escola, e falar os dois idiomas. Você
pode até aprender a língua local, mas
nunca terá a fluência do seu filho.

Essa habilidade mágica de "sugar" um
idioma existe apenas na infância porque
a mente vai "calejando" com o tempo.
Por exemplo: Qem lê um txto scrito ds-
te jto consegue entender a frase porque
o cérebro criou padrões para cada uma
dessas palavras. Com os sons de um idio-
ma estranho é o contrário: sua mente
está tão calejada com o português que
decifrar novas línguas de ouvido não é
fácil. Já os savants não teriam esse pro-
blema. Para Snyder, os danos físicos no
cérebro deles impedem que esses calos
mentais apareçam. Daí a capacidade de
aprender islandês em uma semana.

E a coisa mais maluca aqui é que Snyder
quer fazer com que esse savant que um dia
esteve na sua cabeça apareça de novo para
dar um oi. Como? Aplicando ímãs no crâ-
nio. A idéia é "desligar" temporariamente
partes da massa cinzenta a fim de simular
os danos que os savants têm no cérebro.
E assim fazer com que você veja o mundo

como se fosse um deles. E não é que deu
certo? Snyder fez com que pessoas subme-
tidas ao experimento "virassem savants"
por algum tempo, desenhando de forma
mais precisa ou encontrando com mais fa-
cilidade erros de digitação que o cérebro
das pessoas normais costuma ignorar. E
o australiano vai mais longe. Ele acredita
que novas versões de experiências como
essas poderiam despeitar a criatividade
de gente comum. Afinal, por alguns mi-
nutos, poderíamos absorver informações
em estado bruto, sem o filtro dos padrões
mentais. Al seria possível usar isso para
desafiar idéias preconcebidas e inovar.

Como, aliás, inovaram dois savants fa-
mosos: Isaac Newton e Albert Einstein.
Não, não existe prova nenhuma de que
eles portavam essa condição. Mas alguns
neurologistas acham que os dois apresen-
tavam, sim, pelo menos alguns sintomas
da síndrome de Asperger - principalmente
inabilidade social e obsessões compulsi-
vas. De fato, Newton mal abria a boca e

ficava imerso no trabalho a ponto de não
comer. E Einstein, que se comportava co-
mo um autista até os 7 anos, repetindo fra-
ses sem parar, era tão desligado que certa
vez não percebeu um terremoto enquanto
divagava. Talvez nunca saibamos se eles
eram ou não versões moderadas de Daniel
Tammet. Mas Einstein pode ter deixado
uma pista: "Uso sinais, imagens mais ou
menos claras, como ferramentas para pen-
sar. Elas se encaixam sozinhas, volunta-
riamente. Esse jogo de combinações me
parece mais essencial que construções ló-
gicas com palavras". Foi o que disse certa
vez o alemão. Qualquer semelhança disso
com o que você leu nestas páginas talvez
não seja mera coincidência.

Text Box
REZENDE, Rodrigo; LOPES, Reinaldo José. Inteligência. Superinteressante, São Paulo, n. 256, p. 58-67, set. 2008.




