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UMA BOMBA NA CAIXA

DO CORREIO

A principal função da explicação científica
é transformar o inesperado, ao máximo possível, no esperado.

(Stephen Toulmin, Reason in ethics, p. 88)

Sou professor, e raramente escrevo apenas para especialistas. Tento
evitar a prosa estéril que os editores de periódicos tanto adoram. Qualquer
pessoa com uma boa formação ou com um diploma de psicologia poderá ler
este livro, e a primeira é mais importante que o segundo – pressupondo, é
claro, que todos se interessam pela inteligência e que gostariam de obter
algo que lhes desse uma razão para aprender mais a respeito. Os especialis-
tas verão que muita coisa foi omitida, mas também, segundo espero, encon-
trarão algo novo no argumento e algo que mereça ser investigado nos mo-
delos de pesquisa recomendados.

Uma advertência a todos: existem problemas que podem ser resolvidos
simplesmente com evidências – por exemplo, se certos cisnes são pretos. No
entanto, existem problemas mais profundos que representam paradoxos. Às
vezes, as evidências que os resolveriam se encontram em um passado inaces-
sível. Isso significa que devemos retroceder do nível científico de explicação
para o nível histórico, em que exigimos apenas uma plausibilidade que seja
compatível com os fatos conhecidos. Creio que as minhas tentativas de resol-
ver os paradoxos históricos que iremos discutir serão julgadas pelo fato de se
alguém tem uma solução mais satisfatória a oferecer. O leitor deve se manter
atento para distinguir os argumentos que fundamento com evidências e os
argumentos a que confiro apenas plausibilidade.

“Efeito Flynn” é um nome que foi associado a um acontecimento ani-
mador: o século XX assistiu a ganhos enormes em QI de uma geração para
outra. Para garantir que não recebo um diagnóstico de megalomania, escla-
reço que o rótulo foi cunhado por Herrnstein e Murray, os autores de The
bell curve, e não por mim. Nunca fiz estudos sobre as tendências do QI ao
longo do tempo, no sentido de chegar a administrar testes. Entre aqueles
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que aferiram os ganhos de QI, Reed Tuddenham foi o primeiro a apresentar
evidências convincentes usando amostras de âmbito nacional: comparou os
escores de testes mentais de soldados norte-americanos da Primeira e Se-
gunda Guerras Mundiais e encontrou ganhos enormes. Se eu tivesse pensa-
do em conectar um nome ao fenômeno, teria sugerido o dele.

Por volta de 1981, percebi que tais ganhos em QI poderiam ter ocorri-
do em toda parte, e que um fenômeno de grande significância poderia estar
sendo ignorado. Por isso, comecei a pesquisar para descobrir quais dados
existiam no mundo desenvolvido. Foi em um tedioso sábado, em novembro
de 1984, que encontrei uma bomba em minha caixa de correio.

Eram dados coletados pelo renomado professor dinamarquês P. A.
Vroon, e algumas coisas ficaram evidentes à primeira vista. Embora Vroon
não tivesse desenvolvido as técnicas para mensurá-los, jovens dinamarque-
ses do sexo masculino haviam feito ganhos enormes em uma única geração
em um teste de QI com 40 questões selecionadas das Matrizes Progressivas
de Raven. A amostra era exaustiva. O teste de Raven é supostamente o
protótipo do teste culturalmente reduzido, que não deve apresentar ganhos
ao longo do tempo à medida que a cultura evolui. Esses jovens de 18 anos
haviam atingido a idade em que o desempenho no teste de Raven é maior.
Portanto, seus ganhos não poderiam ser considerados apenas amadureci-
mento precoce, ou seja, não eram apenas questão de que as crianças de hoje
estão aproximadamente dois anos à frente das crianças de ontem. As pessoas
atualmente teriam um QI muito maior do que as da última geração, mesmo
depois de ambas alcançarem a maturidade.

Ao longo de 12 meses, fui bombardeado com dados de outras 13
nações, todas apresentando ganhos enormes. O total hoje está em quase
30 países, incluindo dados de países em desenvolvimento. Nossa vanta-
gem sobre os nossos ancestrais é relativamente uniforme em todas as ida-
des, do berço à sepultura. Saber se esses ganhos persistirão no século XXI
é algo problemático, pelo menos para as nações desenvolvidas, mas não
existe dúvida de que eles dominaram o século XX, e de que sua existência
e tamanho eram bastante inesperados. O simples fato de que ocorreram
gera uma crise de confiança: como podem esses ganhos tão grandes ser
ganhos em inteligência? Ou as crianças de hoje seriam muito mais esper-
tas que seus pais ou – pelo menos em certas circunstâncias – os testes de
QI não seriam boas medidas da inteligência. Os paradoxos começam a se
multiplicar. Continue a leitura.


