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sobre genética, talento e QI está errado
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“Inspirador e libertário. Um poderoso antídoto ao determinismo  
genético que caracteriza a Era do Genoma, e um guia instrutivo,  

com base na ciência, para viver uma vida mais enriquecedora.” 
Steven Johnson, autor de Cultura da interface e Emergência

 
O que faz com que algumas pessoas alcancem aquilo que costuma-
mos chamar de “genialidade”, enquanto a maioria obtém resultados 
medianos? O que diferencia Mozart, Einstein e Michael Jordan de  
inúmeros outros que atuaram na música, na ciência e nos esportes na 
mesma época que eles?

Em O gênio em todos nós, David Shenk contesta a tendência de expli-
car o surgimento de indivíduos excepcionais por meio de um deter-
minismo genético. O autor expõe um brilhante argumento a favor da  
capacidade humana de moldar nossas próprias habilidades, mostran-
do que não somos prisioneiros do DNA. Para ele, o talento não é algo 
em si mesmo, e sim um processo.

Isso não quer dizer que não existam diferenças genéticas importan-
tes entre as pessoas, que geram vantagens e desvantagens. Hábil 
em explicar de maneira atraente estudos de diversas áreas, Shenk faz 
um apanhado dos mais atuais avanços científicos sobre o desenvolvi-
mento de nossas características. Pesquisas recentes apresentam uma 
perspectiva inovadora de como os genes interagem com o ambiente 
para nos tornar quem somos. Demonstram também como podemos 
cultivar nossos potenciais – ou arruiná-los.

O livro começa com uma surpreendente explicação de como fun-
cionam os genes, seguida por uma análise detalhada das recém- 
descobertas matérias-primas do talento e da inteligência.

Shenk apresenta uma compreensão inovadora e otimista do potencial 
humano. Nem todos serão geniais, mas está ao alcance de qualquer 
um desenvolver a inteligência e os talentos ao máximo.
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“Um livro de enorme importância
 e interesse.”

The New York Times Book Review


