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PREFÁCIO 

A leitura revela traços de personalidade? E se a leitura for plural, 
múltipla, diversa em termos de assuntos e ideologia? Expressa falta de 
personalidade ou pensamento múltiplo e tolerante com a diversidade? 

Necessitamos ter empatia com outras pessoas – e os livros nos permite 
isso. Ao nos colocarmos no lugar dos outros imaginamos como eles se sentem 
naquela posição. Essa postura é favorável, seja à solidariedade e à 
cooperação, seja para fazer negócio com uma proposta boa para ambos: o 
comprador e o vendedor. 

Cada qual tem suas preferências pessoais, mas se há critérios 
subjetivos para avaliar um livro, quando ele entra na memória afetiva e 
jamais sai, há também critérios objetivos para fazer uma resenha de um livro.  

O método para escrever resenhas, aprendido com um mestre e 
transmitido para meus alunos, tem quatro passos: 

• Primeiro, contextualize o livro dentro de algum debate, mostrando qual 
é o “estado-da-arte”. 

• Segundo, resuma o dito por o(s) autor(es) em suas próprias palavras, 
sem nenhum adjetivo. 

• Terceiro, confronte a segunda parte com a primeira, isto é, mostre o 
avanço do autor em relação ao debate. 

• Quarto e último, conclua avaliando o que ele poderia ter avançado e 
não o fez. Desse modo, o autor da resenha apresenta sua contribuição 
original ao debate. Só! 

Ao se aproximar a data do nono aniversário do meu blog pessoal, 
surpreendentemente, constatei ter publicado trezentos e trinta artigos-
resenhas. Ele me incentivou a leitura e o compartilhamento de minhas 
impressões a respeito de livros. Estes dividem com a música e o cinema 
minhas preferências de lazer. Sim, há tempos descobri o modo profissional de 
fazer o que faria de graça (ler) e ainda me pagarem por isso! 

Misturo fazer e lazer: gosto de compartilhar tudo apreciado por mim. 
Vou aprendendo com a vida – e as leituras – e devolvo à sociedade, isto é, 
para quem quiser ler, o aprendido a partir de ensino público gratuito. 
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O blog se tornou um grande banco de dados e informações. Uso-o para 
organizar aulas e palestras. E, agora, livros. 

Receio perder a memória... Por isso registro por escrito minhas 
impressões de leitura ao resenhar os livros lidos. 

Resolvi fazer coletâneas com as diversas resenhas postadas. Nomeei 
“Leituras de Cabeceira” pelo meu hábito de ler sempre antes de dormir. 
“Cabeceira” é um substantivo feminino sugestivo de metáforas válidas para o 
sentido da coletânea: 

1. em sentido lato, lado, parte ou extremidade de algo que corresponde à 
cabeça, a frente, a dianteira 

2. p.ext. topo, extremidade ou parte mais alta 

2.1.extremidade de uma mesa retangular ou oval 

2.2.posição ou lugar de maior destaque, junto à mesa de uma refeição ou 
reunião, ou o que é ocupado pela(s) pessoa(s) mais importante(s) 

3. (1546) parte da cama em que se repousa a cabeça, ao deitar-se 

4. travesseiro, almofada para apoiar a cabeça 

4.1.p.ext. qualquer outro objeto feito ou us. para apoiar a cabeça durante o 
sono 

5. parte do local da sepultura correspondente ao lado para o qual está voltada a 
cabeça do morto 

6. p.ext. lápide colocada, ger. em posição vertical, nesse lugar, contendo 
inscrições acerca do defunto 

7. início, ou os primeiros itens, de uma lista, rol ou relação 

8. arq local no interior de uma igreja, ger. de forma semicircular e mais elevado 
que os outros recintos, situado na extremidade da nave principal, onde se 
encontra o altar-mor 

9. enc m.q. cabeçada (no sentido de 'cordão ou debrum') 

10. gráf m.q. cabeça (no sentido de 'as primeiras linhas') 

11. (1710) B nascente de um rio, riacho; local em que está situada ou a região 
circunvizinha (mais us. no pl.) ‹o rio é pequeno e seca nas suas c.› 

12. B conjunto das melhores reses, mais crescidas ou desenvolvidas, de uma 
boiada (mais us. no pl.) 

13. B numa boiada, tropa ou rebanho, os animais que seguem à frente 
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14. PA (Marajó) parte do campo onde pasta o gado, distante do prédio principal 
da fazenda 

15. etn; MA no bumba meu boi, toada ou cantiga executada pelo amo 

16. MT trecho de mata coberto com buritis e onde há nascente(s) de rio(s) ou 
córrego(s) 

Como substantivo masculino (1557): 

17. chefe, líder, comandante, dirigente; cabeça 

18. B (reg.) vaqueiro que segue à frente da boiada ou ao lado da parte dianteira 
desta, logo atrás do guia e tange os animais 

O “livro de cabeceira” é aquele de leitura inesquecível ou memorável. 
Renovaremos sempre o interesse antes vivenciado com uma releitura de seu 
conteúdo através de uma breve resenha. Aqui, além das minhas, compilarei 
resumos e artigos-resenhas de outros autores, publicados na imprensa, e 
adequados ao uso didático. 

Essa coletânea, um guia/amostra de sugestões de leituras, é composta 
pelos seguintes volumes por ordem alfabética: 

• Arte de Comunicar 

• Arte do Roteiro 

• Biografia e Futebol 

• Ciência e Filosofia da Mente 

• Economia  

• Economia Mundial 

• Finanças 

• História do Brasil 

• História de Povos 

• História Geral 

• Política  

• Sociologia e Comportamentos 
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Em Leituras de Cabeceira, o ensinamento básico a ser lembrado estará 
sempre à mão, no iPad ou tablet, para consultas e leituras oportunas. Quem 
quiser baixá-lo, clique em: https://fernandonogueiracosta.wordpress.com/
obras-quase-completas/  

Seus leitores terão a oportunidade de trocar impressões com outras 
pessoas, incentivando ao interlocutor o avaliar. Se essa leitura for realizada 
com inteligência e maturidade, devido à seleção de autores produtores de 
reflexões sábias, a pessoa será incentivada a ser melhor – e mais culta. 

Então, indicar leituras de certos livros tem papel educativo. O mundo 
será melhor com maior escolarização da população e formação de leitores. 

Este é o propósito de organizar essa série de coletâneas com as 
resenhas publicadas no blog Cidadania & Cultura: colaborar para a formação 
de cidadãos completos, conscientes tanto de seus direitos civis, políticos, 
sociais e econômicos, quanto da necessidade do cumprimento de seus deveres 
éticos e democráticos. Aliás, estudar não é um direito a ser exercido ou não, 
mas é sim uma obrigação de todo cidadão! 

Eu me apresento aqui como quem compila. O compilador enfeixa, em 
uma única obra, textos, documentos e extratos provenientes de origens 
diversas. Em sentido pejorativo, acusa-se o compilador de ser um indivíduo 
cuja tarefa é meramente estruturar um texto sem interesse por se tratar de 
mero empréstimo de ideias ou passagens de outros autores ou de outras 
obras. Parodiando Lavoisier, “no processador de texto nada se cria, nada se 
perde, tudo se transforma”. No entanto, graças a esses sistemáticos estudos 
de obras de outros autores, ao longo de minha vida, pude escrever com 
criatividade alguma reflexão própria. 

https://fernandonogueiracosta.wordpress.com/obras-quase-completas/
https://fernandonogueiracosta.wordpress.com/obras-quase-completas/
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Parte I -  
CIÊNCIA 
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O mundo assombrado pelos demônios: a Ciência vista como uma vela 
no escuro 

O senso comum deve dar lugar à ciência. Se isso não ocorre, como disse 
o mais conhecido divulgador de conhecimentos científicos para o grande 
público – Carl Sagan –, “o mundo fica assombrado pelos demônios”. Ele 
publicou O mundo assombrado pelos demônios: a ciência vista como uma vela 
no escuro (São Paulo, Companhia das Letras, 1996) pouco antes de morrer em 
1996.  

No senso comum, a superstição e a pseudociência estão sempre se 
intrometendo. Seus defensores baseiam-se em evidência insuficiente ou 
ignoram pistas capazes de apontar outro caminho explicativo. Pior, levam 
quem busca algo sobrenatural a crer em coisas como profecias, mapa astral, 
cura pela fé, por cristais, através de Florais de Bach, etc. 

A pseudociência é mais fácil de ser inventada se comparada à Ciência, 
porque os confrontos perturbadores com a realidade são evitados mais 
facilmente. Os padrões de argumentação são muito menos rigorosos. Por isso 
mesmo, é muito mais fácil a sua divulgação pública. Fala às necessidades 
emocionais do público leigo.  

Em seu âmago, reside a ideia de o ato de vontade ou desejo dá forma 
aos acontecimentos. A Ciência leva-nos a compreender como o mundo é, na 
realidade, em vez de vê-lo como o desejaríamos – ou o imaginamos ser. Na 
verdade, “a Ciência é o melhor instrumento para medir nossa ignorância”! 

As refutações de hipóteses são reconhecidas como centrais para o 
empreendimento científico. As hipóteses da pseudociência são formuladas de 
modo a serem invulneráveis a qualquer experimento caso ofereça uma 
perspectiva de refutação. Assim, em princípio, não podem ser falseadas e 
invalidadas. 

Diz Sagan (1996: 37): “As nossas percepções são falíveis. Às vezes 
vemos o que não existe. Somos vítimas de ilusões óticas. De vez em quando 
sofremos alucinações. Somos inclinados ao erro. (...) as pessoas erram 
sistematicamente na compreensão dos números, ao rejeitar uma evidência 
desagradável, ao serem influenciadas pelas opiniões dos outros. Somos bons 
em algumas coisas, mas não em tudo. A sabedoria está em compreender as 
nossas limitações. (...) É nesse ponto que entra o rigor cético e austero da 
ciência. (...) O método da ciência, por mais enfadonho e ranzinza que pareça, 
é muito mais importante do que as descobertas dela”. 

A ciência está longe de ser instrumento perfeito de conhecimento. É 
apenas o melhor à disposição. Não há certezas no conhecimento. Sempre 
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quando testamos nossas ideias no mundo exterior, estamos fazendo Ciência. 
Este é o mecanismo de correção de erros. Está embutido em seu próprio 
âmago.  

Um dos grandes mandamentos da ciência – e os economistas nem 
sempre o seguem – é: “desconfie dos argumentos de autoridade”. As 
autoridades devem provar suas afirmações como todo mundo. Doctus cum 
libro [sábios com o livro] são aqueles incapazes de pensar por si mesmos e só 
repetem o que leram nas obras de outros. 

Ninguém sabe tudo! Mas saber da necessidade de saber mais é um 
primeiro passo para a disposição de adquirir conhecimento. Pelo menos dá a 
dimensão da nossa ignorância, de cuja imensidão, muitas vezes, nem 
desconfiamos...  

Não se deve imputar o ainda desconhecido na Natureza à “obra de 
Deus”, um ente sobrenatural por juntar ao mesmo tempo virtudes 
contraditórias, como faz costumeiramente a Igreja. Assim, ela está 
classificando sua própria fé como sinônimo da ignorância. 

Ela o apresentando como onipotente e onisciente incorre em 
contradição lógica: quem sabe tudo, inclusive antecipa como será o futuro, 
isto é, a História do Futuro. Mas, fazendo isto, não pode fazer tudo mais, 
perde sua onipotência porque deixa de poder alterar este futuro antes 
previsto... 

A Estrutura das Revoluções Científicas 

Thomas S. Kuhn iniciou sua carreira universitária como físico teórico. As 
circunstâncias levaram-no ao estudo da história e a preocupações de natureza 
filosófica. Trajetória incomum, que este livro de certa forma sintetiza e que 
explica seu caráter polivalente.  

Múltiplas áreas, desde as exatas até as humanas, convergem para as 
agudas análises, que levam o autor, questionando dogmas consagrados, a ver o 
progresso da ciência não tanto como o acumulo gradativo de novos dados 
gnosiológicos, e sim como um processo contraditório marcado pelas 
revoluções do pensamento científico.  

Tais revoluções são definidas como o momento de desintegração do 
tradicional numa disciplina, forçando a comunidade de profissionais a ela 
ligados a reformular o conjunto de compromissos em que se baseia a prática 
dessa ciência.  
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Um dos aspectos mais interessantes de A Estrutura das Revoluções 
Científicas (12. ed. São Paulo: Perspectiva, 2013 – original de 1962) é a 
análise do papel dos fatores exteriores à ciência na erupção desses momentos 
de crise e transformação do pensamento científico e da prática 
correspondente. 

Um ensaio de Ian Hacking, escrito para o quinquagésimo aniversário da 
edição de A Estrutura das Revoluções Científicas, esclarece termos 
popularizados por Kuhn, incluindo paradigma e incomensurabilidade e aplica 
suas ideias à ciência dos dias de hoje.  

Na verdade, segundo Kuhn, não há progresso por acumulo gradual de 
conhecimentos e/ou experimentos, mas por disrupturas na chamada ciência 
normal. Esse pensamento de certo modo justificava, por assim dizer, as 
grandes transformações nos modelos científicos que preencheram a ciência do 
fim do século XIX e do século XX. Entretanto, nem por isso A Estrutura deixa 
de cumprir o seu papel crítico e perscrutador ante os enormes avanços das 
ciências biológicas e sua fusão com as ciências físicas em geral, traduzidas 
pela biotecnologia e tecnologia em sentido mais amplo. 

Na primeira sentença da página 59 de “A Estrutura das Revoluções 
Científicas” Thomas S. Kuhn afirma: “Se a história fosse vista como um 
repositório para algo mais do que anedotas ou cronologias, poderia produzir 
uma transformação decisiva na imagem de Ciência que atualmente nos 
domina.”  

Logo, “Thomas Kuhn estava empenhado em mudar nosso entendimento 
das ciências, isto é, das atividades que tornam a nossa espécie apta - para 
bem ou para o mal - a dominar o planeta. Ele foi bem-sucedido”.  

A presente edição comemora o quinquagésimo aniversário da Estrutura. 
Desde 1962 um longo tempo se passou. As próprias ciências mudaram 
radicalmente. A rainha das ciências, então, era a Física. Kuhn foi formado 
como um físico. Pouca gente sabia muita física, mas todo mundo sabia que a 
Física estava no centro da ação. A Guerra Fria se achava em andamento, de 
modo que todo mundo estava ciente do risco da Bomba Atômica! 

“A Guerra Fria há muito acabara, e a física não estava mais no centro 
da ação. Outro evento de 1962 foi a concessão do prêmio Nobel a Francis 
Crick e James Watson pela biologia molecular do DNA e a Max Perutz e John 
Kendrew pela biologia molecular da hemoglobina. Foi o prenúncio da 
mudança. Hoje, o momento é o das leis da biotecnologia.  

Kuhn tomou a ciência física e a sua história como seu modelo. Você terá 
que decidir, depois de ler este livro, acerca do alcance do que ele disse sobre 
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as Ciências Físicas, se ainda é válido no prolífico mundo atual da 
Biotecnologia. Adicione a isso a Ciência da Informação. Adicione aquilo que o 
computador fez para a prática da ciência. Até mesmo o experimento não é 
mais o que era, porque ele tem sido modificado e, em certa medida, 
substituído por simulação computacional.  

E todos sabem que o computador mudou a comunicação. Em 1962 os 
resultados científicos eram anunciados em encontros, em seminários 
especiais, em "preprints" e depois em artigos publicados em revistas 
especializadas. Hoje, o modo primeiro de publicação é o arquivo eletrônico. 

Assim A Estrutura das Revoluções Científicas pode ser mais relevante 
para uma época pretérita da história da ciência do que para a ciência tal 
como é praticada hoje. 

Mas pergunta-se: este é um livro de história ou filosofia? Em 1968 Kuhn 
iniciou uma palestra persistindo em dizer “encontro-me diante de vocês na 
qualidade de historiador da ciência... Eu sou membro da American Historical 
e não da American Philosophical Associatíon”.  

Contudo, na medida em que ele organizou seu próprio passado, passou 
crescentemente a apresentar-se sempre como tendo tido primeiramente 
interesses filosóficos. Embora a Estrutura haja exercido imenso impacto 
imediato sobre a comunidade de historiadores da ciência, seus efeitos mais 
duradouros foram provavelmente sobre a filosofia da ciência e, sem dúvida, 
sobre a cultura pública. Tal é a perspectiva a partir da qual esta introdução de 
Ian Hacking foi escrita. 

Vamos recuperar os principais conceitos dessa obra clássica sobre A 
Estrutura das Revoluções Científicas em uma sequência de artigos-resenhas. 

Estrutura e Revolução  

Estrutura e revolução foram dois termos corretamente colocados no 
título do livro A Estrutura das Revoluções Científicas. Thomas Kuhn pensava 
não só que há revoluções científicas, mas também que elas têm uma 
estrutura. Ele explicou essa estrutura com grande cuidado, atribuindo um 
nome útil a cada nó da estrutura.  

Ele tinha o dom do aforismo; e as suas denominações adquiriram um 
status excepcional, pois embora fossem algumas vezes enigmáticas, parte 
delas pertence hoje ao inglês coloquial. Eis a sequência:  
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1. ciência normal (caps. 2-3, ele não os chamou de capítulos, pois 
concebia a Estrutura mais como um esboço de livro do que um livro 
propriamente);  

2. resolução de quebra-cabeças (cap. 3);  

3. paradigma (cap. 4), palavra antes incomum, porém, se tornou banal 
depois do seu uso por Kuhn (para não mencionar “mudança de 
paradigma”);  

4. anomalia (cap. 5);  

5. crise (caps. 6-7); e  

6. revolução (cap. 8), estabelecendo um novo paradigma. 

Tal é a estrutura das revoluções científicas:  

1. ciência normal com um paradigma e dedicação para solucionar quebra-
cabeças;  

2. seguida de sérias anomalias, que conduzem para uma crise; e  

3. finalmente resolução da crise por meio de um novo paradigma.  

Outra palavra famosa que não aparece nos títulos dos capítulos é 
incomensurabilidade. Essa é a ideia de que, no curso de uma revolução e da 
mudança de paradigma, as novas ideias e asserções não podem ser 
estritamente comparadas às antigas.  

Ainda que as mesmas palavras estejam em uso, seu significado próprio 
mudou. O que, por seu turno, levou à ideia de que uma nova teoria não é 
escolhida para substituir uma antiga, por ser verdadeira, mas, sim, bem mais 
por causa de uma mudança de concepção de mundo (cap. 9).  

O livro termina com o desconcertante pensamento de que o progresso 
na ciência não é uma simples reta que conduz à verdade. Trata-se mais de um 
progresso a distanciar-se de concepções “, e de interações, menos adequadas 
do mundo (cap. 12). 

Ian Hacking examina uma ideia de cada vez. Obviamente a estrutura é 
toda ela muito nítida. A história, afirma o historiador, não é assim. Mas foi 
precisamente o instinto de Kuhn como físico que o levou a encontrar uma 
simples e perspicaz estrutura para todos os fins.  

Tratava-se de um quadro da ciência que o leitor comum podia captar. 
Tinha o mérito de ser em alguma medida testável. Os historiadores das 
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ciências poderiam assim olhar e ver em que extensão mudanças significativas 
nos campos de suas especialidades estariam, de fato, conformes à estrutura 
de Kuhn. Infelizmente, ela também foi mal-usada pela onda dos intelectuais 
céticos que puseram em dúvida a própria ideia de verdade. Kuhn não tinha 
essa intenção. Ele era um amante dos fatos e um dos que buscavam a 
verdade. 

Quanto à  Revolução, primeiro, quando pensamos em revolução, 
pensamos em termos políticos. A Revolução Americana, a Revolução Francesa, 
a Revolução Russa. Tudo é subvertido; uma nova ordem mundial se inicia.  

O primeiro pensador a estender essa noção de revolução às ciências 
talvez tenha sido Immanuel Kant. Ele assistiu a duas grandes revoluções 
intelectuais. Elas não foram mencionadas na primeira edição (1781) de sua 
obra maior A Crítica da Razão Pura. No prefácio à segunda edição (1787), ele 
fala numa prosa quase rebuscada de dois eventos revolucionários.  

Um deles se refere à transição na prática da matemática, na qual 
técnicas familiares na Babilônia e no Egito foram transformadas, na Grécia, 
em provas a partir de postulados. O segundo foi a emergência do método 
experimental e de laboratório, uma série de eventos cujo início Kuhn atribui a 
Galileu. O filósofo alemão repete o termo revolução muitas vezes em apenas 
dois longos parágrafos. 

Pouco antes da publicação de A Estrutura das Revoluções Científicas, 
Thomas S. Kuhn aventara a ideia de que havia uma “segunda revolução 
científica”. Esta ocorrera durante os primeiros anos do século XIX; novos 
campos inteiros foram matematizados.  

Calor, luz, eletricidade e magnetismo adquiriram paradigmas, e 
subitamente uma massa inteira de fenômenos indiscriminados começaram a 
fazer sentido. Isso coincidiu com – deu-se passo a passo com – o que 
denominamos de Revolução Industrial. Era indiscutivelmente o início do 
moderno mundo técnico-científico em que vivemos. Porém, não mais do que a 
primeira revolução científica, a segunda revolução exibiu a “estrutura” da 
Estrutura. 

Um segundo ponto a notar é a geração precedente a Kuhn, quem tão 
amplamente escreveu sobre a revolução científica do século XVII, crescera em 
um mundo de revolução radical na Física. A Teoria da Relatividade Restrita (ou 
Especial) (1905) e depois a Teoria da Relatividade Geral (1916), de Einstein, 
foram acontecimentos mais perturbadores do possível dela conceber.  

A relatividade, no começo, teve mais repercussão nas Humanidades e 
nas Artes em lugar de genuínas consequências testáveis na Física. Sim, houve 
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a famosa expedição de sir Arthur Eddigton para comprovar uma previsão 
astronômica da teoria, mas foi só posteriormente a relatividade se tornar 
parte integral de vários ramos da Física. 

Depois ocorreu a revolução quântica, também um caso em duas etapas, 
com a introdução do quantum de Max Planck por volta de 1900 e a seguir a 
plena teoria quântica de 1926-1927, completada com o principio da incerteza 
de Heisenberg. Combinadas, a Relatividade e a Física Quântica derrubaram 
não apenas a velha ciência, mas também os princípios da metafísica. Kant 
havia ensinado que o espaço absoluto de Newton e o principio da causalidade 
uniforme são princípios a priori do pensamento, condições necessárias de 
como os seres humanos compreendem o mundo no qual vivem. A Física provou 
que ele estava totalmente equivocado. Causa e efeito seriam mera aparência 
e a indeterminação estava na raiz da realidade. A revolução estava na ordem 
do dia científico. 

Antes de Kuhn, Karl Popper (1902-1994) foi o mais influente filósofo da 
ciência - Ian Hacking quer dizer o mais amplamente lido e, em alguma 
medida, creditado pelos cientistas praticantes. Popper já estava mais velho 
durante a segunda revolução quântica. Esta lhe ensinou que a ciência procede 
por conjecturas e refutações, para empregarmos o título de um de seus livros.  

A metodologia de cunho moralista que Popper vindicava era 
exemplificada pela História da Ciência. Primeiro, concebemos conjecturas 
audaciosas, tão testáveis quanto possíveis, e inevitavelmente verificamos que 
são insuficientes. Elas são refutadas, e uma nova conjectura que se ajuste aos 
fatos deverá ser encontrada. Hipóteses podem valer como “científicas” 
somente se forem refutáveis. Essa visão purista da ciência teria sido 
impensável antes das grandes revoluções da virada do século. 

A ênfase de Kuhn nas revoluções pode ser encarada como o estágio 
sequente às refutações de Popper. Sua própria versão de como as duas se 
relacionam está na “Lógica da Descoberta ou Psicologia da Pesquisa”. Os dois 
homens tomaram a Física como seu protótipo para todas as ciências e 
formaram as suas ideias a partir das decorrências da relatividade e da teoria 
dos quanta.  

As ciências, hoje em dia, têm outro aspecto. Em 2009, o 150º 
aniversário de "A Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural" de Darwin 
foi celebrado em grande estilo. Com toda aquela profusão de livros, shows e 
festivais, eu suspeito que muitos de seus leitores ou espectadores, se 
perguntados sobre qual a obra científica mais revolucionária de todos os 
tempos, teriam respondido muito razoavelmente que era A Origem das 
Espécies.  
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Assim, é surpreendente que a revolução de Darwin jamais seja 
mencionada na Estrutura. A seleção natural entra com destaque só nas 
páginas 275 e 276, porém apenas para servir como analogia ao 
desenvolvimento científico. Mas agora que as ciências da vida substituíram a 
física como carro-chefe, temos de indagar em que medida a revolução de 
Darwin se adequa ao padrão de Kuhn. 

Uma observação final: o uso corrente da palavra revolução vai muito 
além daquilo presente na mente de Kuhn. Não se trata de uma crítica, nem a 
Kuhn, nem ao público em geral. Significa tão somente destacar: se deve ler 
Kuhn atentamente e prestar atenção àquilo efetivamente dito por ele.  

Hoje em dia, o termo revolução é quase uma palavra elogiosa. Todo 
novo refrigerador ou todo novo filme ousado são anunciados como 
revolucionários. É difícil lembrar essa palavra ter sido outrora usada com 
parcimônia. Na mídia americana (quase esquecida da Revolução Americana) o 
vocabulário veiculava mais aversão em vez de elogio, porque revolucionário 
significava comuna. Ian Hacking lamenta a recente degradação da palavra 
“revolução” ao mero clichê, mas é um fato e ele torna a compreensão de 
Kuhn um pouco mais difícil. 

Ciência Normal e Resolução de Quebra-Cabeças  

Os pensamentos de Kuhn eram na verdade extremamente chocantes. A 
ciência normal é, ensinava ele, apenas trabalhar continuamente para resolver 
alguns poucos enigmas que ficaram sem solução no campo atual do 
conhecimento. A resolução de enigmas nos faz pensar em palavras cruzadas, 
quebra-cabeças e sudoku, modos agradáveis de se manter concentrado 
quando não se está pronto para um trabalho útil. A ciência normal é assim? 

Muitos leitores, cientistas atuantes, ficaram um tanto chocados, mas 
depois tiveram de admitir que é assim que as coisas ocorrem em boa parte de 
seu trabalho cotidiano. Problemas da pesquisa não visam a produzir efetivas 
novidades.  

Uma única frase da página 103 sumaria a doutrina de Kuhn: “Talvez a 
característica mais impressionante dos problemas normais da pesquisa que 
acabamos de examinar seja seu reduzido interesse em produzir grandes 
novidades, seja no domínio dos conceitos, seja no dos fenômenos”.  

Se você examinar qualquer revista destinada à pesquisa, escreveu ele, 
você se deparará com três tipos de problemas dirigidos:  

1. determinação de fatos significantes;  
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2. pareamento de fatos com a teoria; e  

3. articulação da teoria.  

Para ampliar isso ainda que levemente: 

1. A teoria deixa certas quantidades ou fenômenos inadequadamente 
descritos e apenas nos informa qualitativamente o que esperar dela. 
Mensuração e outros procedimentos determinam os fatos de modo mais 
preciso. 

2. Observações conhecidas não concordam inteiramente com a teoria. 
O que está errado? Ponha em ordem a teoria ou prove que os dados 
experimentais estão imperfeitos. 

3. A teoria pode ter uma sólida formulação matemática, mas não 
estamos ainda aptos a compreender suas consequências. Kuhn dá o 
apropriado nome de articulação ao processo de trazer à luz o que está 
implícito na teoria, amiúde por análises matemáticas. 

Embora muitos cientistas atuantes concordem que seu trabalho 
confirma a regra de Kuhn, isso ainda não soa como algo completamente certo. 
Uma razão pela qual Kuhn coloca as coisas dessa maneira é que ele (como 
Popper e muitos outros predecessores) ensinou que o trabalho primordial da 
ciência era teorético.  

Ele respeitava a teoria e conquanto tivesse uma boa percepção do 
trabalho experimental apresentava-o como de importância secundária. Desde 
os anos de 1980 houve uma mudança substancial de ênfase, na medida em 
que historiadores, sociólogos e filósofos prestaram mais seriamente atenção à 
ciência experimental.  

Há três tradições de pesquisa paralelas, porém amplamente 
independentes:  

1. a teórica,  

2. a experimental e  

3. a instrumental.  

Cada qual é essencial para as outras duas, porém, elas possuem de per 
si um bom espaço de autonomia: cada uma tem sua própria vida. A imensa 
inovação experimental ou instrumental é simplesmente omitida na postura 
teórica de Kuhn de modo que a ciência normal pode conter uma grande 
porção de inovação, mas não exatamente de teoria.  
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Para o grande público, que deseja tecnologias e curas, as inovações 
pelas quais a ciência é admirada são em geral não teóricas em absoluto. Daí 
por que a observação de Kuhn soa insensata, de algum modo. 

Para uma ilustração atual do que é absolutamente correto, e também 
do que é questionável, na ideia de ciência normal de Kuhn, observe que a 
Física de alta energia mais amplamente difundida pelos jornalistas científicos 
se refere à busca da partícula de Higgs. Isso envolve um incrível tesouro tanto 
de dinheiro como de talento, tudo dedicado a confirmar o que a Física de 
hoje ensina – que há uma partícula, ainda não detectada, que desempenha 
um papel essencial na própria existência da matéria.  

A ciência normal não visa à inovação. Mas a inovação pode emergir da 
confirmação de teorias já sustentadas. De fato, espera-se que quando as 
devidas condições para trazer à tona a partícula forem finalmente 
estabelecidas, uma geração inteiramente nova de física de alta energia 
começará. 

A caracterização de ciência normal como resolução de quebra-cabeças 
sugere que Kuhn não julgava que a ciência normal fosse importante. Ao 
contrário, ele ensinou que a atividade cientifica era enormemente importante 
e que a maior parte dela é ciência normal. Hoje em dia, até cientistas que se 
mostram céticos em relação ao ensinamento de Kuhn sobre as revoluções 
nutrem grande respeito pela explicação que ele dá de ciência normal. 

Paradigma 

Segundo o ensaio de Ian Hacking, apresentado como a introdução ao 
livro A Estrutura das Revoluções Científicas (12. ed. São Paulo: Perspectiva, 
2013 – original de 1962), o paradigma é um conceito requer especial atenção. 
Há duas razões para tanto.  

Em primeiro lugar, Kuhn mudou por conta própria o valor corrente da 
palavra paradigma de modo que um novo leitor pode atribuir conotações 
muito diferentes ao vocabulário em relação às disponíveis ao autor em 1962.  

Em segundo, como o próprio Kuhn declarou claramente em seu pós-
escrito: “O paradigma, enquanto exemplo compartilhado, é o aspecto central 
daquilo que atualmente me parece ser o elemento mais novo e menos 
compreendido deste livro” (p. 296). Na mesma página, sugere o termo 
exemplo como um substituto de paradigma.  

Em outro ensaio escrito pouco tempo antes do pós-escrito, admitiu ter 
“perdido o controle do vocábulo”. No correr da vida, ele o abandonou. Mas 



  20

nós, os leitores da Estrutura, cinquenta anos após a sua publicação, e depois 
que um bocado de poeira se assentou, espero, podemos restaurá-la 
felizmente à proeminência. 

Tão logo o livro foi publicado, seus leitores queixaram-se do fato de a 
palavra ter sido usada em um número demasiado grande de modos. 
Atualmente paradigma, acompanhado do termo mudança de paradigma, é um 
conceito em toda parte embaraçoso. Quando Kuhn escreveu, pouca gente se 
deparara alguma vez com ele. Logo ele se tornou moda. 

Alguns filósofos britânicos em 1957, creio, inventaram um assim 
chamado argumento de caso paradigmático, que felizmente teve vida curta. 
Ele foi muito discutido, pois parecia ser um argumento novo e geral contra as 
várias espécies de ceticismo filosófico. Eis uma bela paródia da ideia: você 
não pode pretender que nós carecemos de livre-arbítrio (por exemplo), 
porque devemos aprender o uso da expressão “livre-arbítrio” a partir de 
exemplos, e eles são os paradigmas. Uma vez que aprendemos essa expressão 
a partir dos paradigmas, os quais existem, o livre-arbítrio existe. De modo 
que, precisamente na época em que Kuhn escrevia a Estrutura, a palavra 
paradigma encontrava-se em grande circulação nessa atmosfera 
especializada. 

A palavra estava lá para ser usada, e usada ela foi. 

Você encontrará a palavra introduzida na página 72, no início do cap. 1, 
intitulado “A Rota Para a Ciência Normal”. A ciência normal baseia-se em 
realizações científicas anteriores, reconhecidas por alguma comunidade 
científica. No “Second Thoughs on Paradigms”, de 1974, Kuhn tornou a 
enfatizar que a palavra paradigma entrou no livro de mãos dadas com a 
comunidade científica. As realizações serviram como exemplos exemplares do 
que fazer, do tipo de questões a elaborar, de aplicações bem-sucedidas, e de 
“observações e experimentos exemplares”. 

Na página 71, os exemplos de conquistas aparecem em escala heroica, 
tipo Newton e similares. Kuhn passou a se interessar crescentemente por 
eventos de menor escopo, concernentes a pequenas comunidades de 
pesquisadores.  

Há comunidades científicas muito grandes - de Genética ou de Física da 
matéria condensada (estado sólido), por exemplo. Mas, dentro delas, existem 
grupos menores, bem menores, de modo que no fim a análise deveria aplicar-
se a “comunidades de talvez uma centena de membros e, algumas vezes, 
significantemente menores ainda”. Cada uma terá seu próprio grupo de 
compromissos, seus próprios modelos de como proceder. 
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Ademais, as realizações não são exatamente algo de notável. Elas são: 

1. “suficientemente sem precedente para atrair um grupo duradouro de 
partidários” longe daquilo que estava em andamento; e 

2. possuem questões em aberto com uma profusão de problemas para 
serem resolvidos pelo “grupo redefinido de praticantes da ciência”. 

Kuhn concluía: “Daqui por diante referir-me-ei às realizações que 
partilham essas duas características como paradigmas” (p. 71-72, grifo 
nosso.). 

Exemplos aceitos de prática científica, incluindo leis, teorias, 
aplicações, experimento e instrumentação proporcionam os modelos que 
criam uma tradição coerente e servem de compromissos que compõem a 
comunidade científica em primeiro lugar.  

As poucas sentenças que acabamos de citar estabelecem a ideia 
fundamental da Estrutura. Paradigmas são integrais para a ciência normal e 
uma ciência normal, praticada por uma comunidade científica, continua 
enquanto houver uma profusão de coisas a fazer, problemas abertos que 
levam à pesquisa utilizando métodos (leis, instrumentos etc.) reconhecidos 
pela tradição.  

Perto do fim da página 32 navegamos num mar de almirante. A ciência 
normal é caracterizada por um paradigma, que legitima quebra-cabeças e 
problemas sobre os quais a comunidade trabalha.  

Tudo vai bem até que os métodos legitimados pelo paradigma não 
conseguem enfrentar o aglomerado de anomalias; daí resultam e persistem 
crises até que uma nova realização redirecione a pesquisa e sirva como um 
novo paradigma. Isto é, um deslocamento de paradigma (no livro você 
verificará que o texto usa mais amiúde a expressão “mudança de paradigma”, 
mas o termo deslocamento mostrou ser mais atraente). 

Como se constata ao prosseguir na leitura do livro, essa nítida ideia 
torna-se crescentemente borrada, pois há aí um problema inicial. Analogias 
naturais e semelhanças podem ser encontradas no interior de quase qualquer 
grupo de itens; um paradigma não é apenas uma realização, mas também um 
modo específico de modelar a prática futura sobre ele. 

Kuhn admitiu no “Second Thoughts on Paradigms”: ele fora demasiado 
generoso no emprego do vocábulo paradigma. Assim, distinguiu duas famílias 
de usos da ideia, uma global e outra local. Os usos locais são vários tipos de 
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exemplo exemplar. O uso global focaliza primeiro a ideia de uma comunidade 
científica. 

Pelo fato de publicar em 1974, ele pôde dizer que o trabalho na 
sociologia da ciência desenvolvido nos anos de 1960 capacita a pessoa a dispor 
de ferramentas empíricas precisas para distinguir comunidades científicas. 
Não há questionamento a respeito do que uma comunidade científica “é”.  

A questão é: o que liga seus membros num conjunto e os leva a 
considerar que trabalham na mesma disciplina? Embora ele não diga assim, 
essa é a questão sociológica fundamental a ser inquirida acerca de qualquer 
grupo identificado, grande ou pequeno, seja ele político, religioso, étnico, 
seja simplesmente um clube de futebol juvenil ou grupo de voluntários que 
entregam, de bicicleta, refeições para idosos. O que mantém um grupo unido 
como grupo? O que leva um grupo a dividir-se em seitas ou simplesmente a 
desfazer-se? Kuhn respondeu em termos de paradigmas. 

Quais elementos compartilhados explicam o caráter relativamente não 
problemático da comunicação profissional e a relativa unanimidade do 
julgamento profissional? Para essa indagação A Estrutura das Revoluções 
Científicas patenteia a resposta: “um paradigma” ou um “conjunto de 
paradigmas”. 

Esse é o sentido global da palavra, e ele é constituído por vários tipos 
de comprometimentos e práticas, entre as quais Kuhn enfatiza generalizações 
simbólicas, modelos e exemplos.  

Tudo isso é sugerido, mas não plenamente desenvolvido na Estrutura. 
Você pode querer percorrer o livro para verificar como desenvolver a ideia. 
Poder-se-ia enfatizar o modo pelo qual, quando o paradigma é ameaçado por 
uma crise, a própria comunidade encontra-se em desordem. 

Anomalia, Crise e Mudanças de Concepção de Mundo 

O título completo dessa seção é “A Anomalia e a Emergência das 
Descobertas Científicas”. O capítulo 6 apresenta um título paralelo: “As 
Crises e a Emergência das Teorias Científicas”. Esses pareamentos singulares 
são necessários para integrar a explicação de Ciência de Thomas S. Kuhn em 
“A Estrutura das Revoluções Científicas”. 

A ciência normal não visa à novidade, mas a clarear o status quo. Ela 
tende a descobrir o que espera descobrir. A descoberta não surge quando algo 
caminha corretamente, mas quando alguma coisa se desvia; uma inovação que 
vai contra 0 que é esperado. Em resumo, o que parece ser uma anomalia. 
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O "a" em anomalia é o a que significa “não”, como em “amoral” ou 
“ateísta”. O nome provém da palavra “lei” em grego. Anomalias são 
contrárias às regularidades do tipo leis, e, de modo mais geral, contrárias às 
expectativas.  

Karl Popper, já convertera a refutação no cerne de sua filosofia. 
Thomas Kuhn esforçou-se especialmente em dizer que raramente existe algo 
como simples refutação. Nós temos a tendência de ver o que esperamos, 
mesmo quando a coisa não está lá. Amiúde leva muito tempo para que uma 
anomalia seja vista pelo que ela é: algo contrário à ordem estabelecida. 

Uma vez entendido, o que antes era mera curiosidade pode 
transformar-se em uma poderosa evidência para uma teoria. O mesmo é 
verdade em relação a muitos fenômenos que vão contra a teoria, mas que são 
apenas postos de lado. Há sempre discrepâncias entre teoria e dados, muitas 
delas bem grandes. O reconhecimento de algo como sendo uma anomalia 
significante que deve ser explicada – mais do que uma discrepância que irá se 
resolver sozinha com o tempo – é, por sua vez, um evento histórico complexo, 
e não uma simples refutação.  

Crise e mudança de teoria caminham, portanto, de mãos dadas. As 
anomalias tornam-se intratáveis. Nenhum montante de improvisos poderá 
ajustá-las para caber na ciência estabelecida.  

Mas Kuhn é incisivo em afirmar de que isso, em si mesmo, não leva à 
rejeição de teoria existente. “Decidir rejeitar um paradigma é sempre decidir 
simultaneamente aceitar outro e o juízo que conduz a essa decisão envolve a 
comparação de ambos os paradigmas com a natureza, bem como sua 
comparação mútua” (p. 160).  

Uma enunciação ainda mais forte é efetuada na página seguinte: 
“Rejeitar um paradigma sem simultaneamente substituí-lo por outro é rejeitar 
a própria ciência”. 

Uma crise envolve um período de pesquisa extraordinária, mais do que 
normal, com uma “proliferação de articulações concorrentes, a disposição de 
tentar qualquer coisa, a expressão de descontentamento explícito, o recurso à 
filosofia e ao debate sobre os fundamentos” (p. 176).  

Desse fermento surgem novas ideias, novos métodos e, finalmente, 
uma nova teoria. Kuhn fala no capítulo 8 da necessidade de revoluções 
científicas. Ele parece sugerir fortemente que sem esse padrão de anomalia – 
crise e novo paradigma – estaríamos atolados na lama. Simplesmente não 
conseguiríamos novas teorias.  
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A inovação, para Kuhn, era marca registrada da ciência; sem revolução 
a ciência degeneraria. Você pode querer considerar se ele está certo a esse 
respeito. A maioria das inovações profundas surgidas na História da Ciência 
provieram de uma revolução com a estrutura?  

Talvez todas as inovações reais sejam, no novo linguajar publicitário, 
“revolucionárias”. A questão é se a Estrutura é um gabarito correto para o 
entendimento de como elas surgem.  

A maioria das pessoas não tem problema com a ideia segundo a qual as 
visões de mundo de uma comunidade ou de um indivíduo podem mudar com o 
tempo. No máximo, a gente pode sentir-se infeliz com a excessivamente 
grandiosa expressão concepção de mundo, derivada do alemão 
"weltanschauung", que é ela própria quase uma palavra do inglês.  

Por certo, se houver um deslocamento de paradigma, uma revolução de 
ideias, conhecimento e projetos de pesquisa, a nossa visão da espécie de 
mundo em que vivemos mudará. O precavido dirá de bom grado que a nossa 
visão de mundo muda, mas o mundo permanece o mesmo. 

Kuhn queria dizer algo mais interessante. Após uma revolução, os 
cientistas, no campo que foi modificado, trabalham em um mundo diferente. 
O mais cauteloso entre nós dirá que se trata apenas de uma metáfora.  

Falando literalmente, existe apenas um mundo, o mesmo de agora e de 
tempos passados. Nós podemos alimentar a esperança de um mundo melhor 
no futuro, porém, em um sentido estrito favorecido pelos filósofos analíticos, 
ele será o mesmo mundo, melhorado. Na época dos navegadores europeus, os 
exploradores encontraram o que denominaram Nova França, Nova Inglaterra, 
Nova Escócia, Nova Guiné e assim por diante; e, sem dúvida, estas não eram a 
velha França, Inglaterra ou Escócia.  

Nós falamos a respeito do velho mundo e do novo mundo no sentido 
geográfico e cultural, mas quando pensamos acerca do mundo inteiro, de 
tudo, há apenas um. E, por certo, existem muitos mundos: eu vivo num 
mundo diferente dos mundinhos fashions!  

Claramente tem-se aí muito espaço para confusão se a gente começa a 
falar sobre diferentes mundos. Pode-se aludir a todo tipo de coisas. 

No capítulo 9, intitulado “As Revoluções Como Mudanças de Concepção 
de Mundo”, Kuhn briga com a metáfora no que Ian Hacking denomina modo de 
“teste”, não afirmando assim e assim, mas dizendo “podemos querer dizer” 
assim e assim.  
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Lendo esse capítulo, torna-se claro o que Kuhn estava buscando. O 
leitor deve, entretanto, decidir que forma de palavra é apropriada para 
expressar os pensamentos dele. A máxima “diga o que você quiser, desde que 
saiba o que está querendo dizer”, parece adequada.  

Mas não totalmente; uma pessoa precavida pode concordar que após 
uma revolução em seu campo, um cientista pode ver o mundo de maneira 
diferente, ter um sentimento diferente sobre como ele funciona, perceber 
fenômenos diferentes, ficar intrigado por novas dificuldades e interagir com 
ele de novos modos.  

Kuhn queria dizer mais além disso, mas na página impressa ele ficou 
preso ao modo de teste, tipo “se pode querer dizer”. Ele nunca afirmou, na 
fria página impressa, após Lavoisier (1743-1794), os químicos terem vivido em 
um mundo diferente e em outro ainda mais diferente depois de Dalton 
(1766-1844). 

Incomensurabilidade 

Nunca fez uma tempestade a respeito dos diferentes mundos, porém 
um assunto intimamente relacionado desencadeou um tufão de debates. 
Houve uma imensa luta filosófica acerca da questão de se saber em que 
medida sucessivas teorias científicas – pré e pós-revolução – poderiam ser 
comparadas umas com as outras.  

Ian Hacking, em sua introdução ao livro A Estrutura das Revoluções 
Científicas (12. ed. São Paulo: Perspectiva, 2013 – original de 1962), acha que 
talvez a controvérsia a respeito da incomensurabilidade pudesse ter ocorrido 
somente no cenário estabelecido pelo empirismo lógico, a ortodoxia que era 
corrente na filosofia da ciência quando Kuhn estava redigindo a Estrutura.  

Eis uma paródia simplista de uma linha de pensamento que é 
carregadamente linguística, ou seja, enfocada em significados. Ian Hacking 
não afirma que alguém tenha dito algo de um modo tão simplório, mas o que 
diz capta a ideia.  

Pensava-se que os nomes das coisas observáveis por você poderiam ser 
aprendidos quando apontados. Mas como ficariam as entidades teóricas, como 
os elétrons, que não podem ser apontadas? Elas obtêm seu significado, 
pensava-se, unicamente do contexto da teoria em que ocorrem.  

Daí por que uma mudança na teoria deve acarretar uma mudança no 
significado. Daí por que uma teoria pode significar algo diferente da mesma 
sequência de palavras no contexto de outra teoria. Se uma teoria diz que a 
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sentença é verdadeira e a outra diz que é falsa, não há contradição, pois a 
sentença expressa diferentes enunciações nas duas teorias e elas não podem 
ser comparadas. 

Assim, Kuhn foi acusado, em algumas instâncias, de negar a própria 
racionalidade da ciência. Em outras, ele foi saudado como o profeta do novo 
relativismo. Ambos os pensamentos são absurdos, Kuhn aborda essas questões 
diretamente.  

As teorias devem ser acuradas em suas previsões consistentes, amplas 
em escopo, além de apresentar os fenômenos de um modo ordenado e 
coerente, e serem frutíferas ao sugerir novos fenômenos ou o relacionamento 
entre fenômenos, Kuhn subscreve todo todos os cinco valores que ele 
compartilha com a comunidade inteira de cientistas (para não mencionar 
historiadores).  

Essa é a parte de tudo aquilo que envolve racionalidade científica, e 
Kuhn, nesse aspecto, é um “racionalista”. Nós temos de ser cuidadosos com a 
doutrina da incomensurabilidade. 

Há “limites significativos para aquilo que os proponentes de diferentes 
teorias podem comunicar um ao outro”. Além disso, “uma transferência 
individual de fidelidade de uma teoria para outra é, amiúde, mais bem 
descrita como conversão do que escolha”. Naquele tempo reinava grande 
furor a respeito da escolha de teoria; de fato, muitos participantes do debate 
argumentavam que a tarefa primária dos filósofos da ciência era afirmar e 
analisar os princípios da escolha racional da teoria. 

Kuhn estava pondo em questão a própria ideia da escolha de teoria. É, 
em geral, algo próximo ao contrassenso falar de um investigador que se põe a 
escolher uma teoria dentro da qual irá trabalhar.  

Iniciantes que entram na graduação ou na pós-graduação têm de 
escolher o laboratório em que eles hão de dominar as ferramentas de seu 
mestre, sim. Porém, nem por isso eles estão escolhendo uma teoria, mesmo 
se estiverem escolhendo o curso de sua vida futura. 

[Fernando Nogueira da Costa: ninguém é eternamente marxista ou 
neoclássico ou keynesiano se entendeu o que é Ciência. Keynes não disse que, 
quando mudam os fatos, ele muda de teoria? Só membros de igrejinhas 
sectárias não mudam de teoria...] 

A limitação da fácil comunicação entre os defensores de diferentes 
teorias não significa que eles não possam comparar resultados técnicos. “Por 
mais incompreensível que seja a nova teoria aos proponentes da tradição, a 
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exibição de resultados concretos impressionantes persuadirá, ao menos, 
alguns poucos, que “eles têm de descobrir como tais resultados foram 
obtidos”.  

Há outro fenômeno que não se teria percebido não fossem as ideias de 
Kuhn. As investigações em larga escala, por exemplo, usualmente, requerem a 
colaboração entre muitas especialidades que, em detalhe, são opacas uma à 
outra.  

[Fernando Nogueira da Costa: aí chegamos no tema do meu curso no 
Doutoramento: Economia Interdisciplinar.] 

Como isso é possível? Elas envolvem uma “zona de comércio”. 

Kuhn chegou a compreender, de um modo inesperado, a ideia de 
incomensurabilidade ser de grande ajuda. A especialização é um fato da 
civilização humana, é um fato das ciências. No século XVII podia-se progredir 
lendo revistas para todos os fins, cujo protótipo era os Philosophical 
Transactions ofthe Royal Society of London.  

A Ciência multidisciplinar continua, como é atestado pelos semanários 
Science e Nature. Mas houve uma constante proliferação de revistas 
científicas mesmo antes de termos entrado na era da publicação eletrônica e 
cada revista representa uma comunidade disciplinar.  

Kuhn pensou, desde a escrita do livro publicado em 1962 que isso era 
previsível. A Ciência, disse ele, é darwiniana e as revoluções são, com 
frequência, como eventos de especiação – formação de novas espécies 
biológicas [processo evolutivo pelo qual uma ou mais populações de uma 
espécie se tornam geneticamente diferentes] –, em que uma espécie se parte 
em duas ou em que uma espécie tem continuidade, porém com uma variante 
ao lado seguindo sua própria trajetória.  

Na crise, mais de um paradigma pode emergir, cada qual capaz de 
incorporar um grupo diferente de anomalias e ramificar-se em novas direções 
de pesquisa. À medida que essas novas subdisciplinas se desenvolvem, cada 
uma com suas próprias realizações sobre as quais a pesquisa é modelada, 
torna-se crescentemente difícil para os praticantes de uma entender o que a 
outra está fazendo. Isso não constitui um ponto profundo de metafísica; trata-
se de um fato familiar de vida de qualquer cientista atuante. 

Assim como novas espécies são caracterizadas pelo fato de que elas não 
são híbridas, do mesmo modo novas disciplinas são, até certo ponto, 
mutuamente incompreensíveis. Esse é um emprego da ideia de 
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incomensurabilidade que possui conteúdo real. Ele nada tem a ver com 
pseudo questões a respeito de escolha de teoria.  

Kuhn devotou o fim de sua carreira à tentativa e explicar essa e outras 
espécies de incomensurabilidade em termos de uma nova teoria da linguagem 
científica. Ele sempre foi um físico, e o que ele propôs tem a mesma 
característica de tentar reduzir tudo a uma estrutura simples, mais do que 
abstrata.  

Trata-se de uma estrutura totalmente diferente da Estrutura, embora 
dê esta como certa, mas dotada da mesma avidez do físico por uma 
organização perspícua dos diversos fenômenos. Tal obra não foi ainda 
publicada.  

Diz-se com frequência que Kuhn subverteu completamente a filosofia 
do Círculo de Viena e de seus sucessores, que ele inaugurou o “pós-
positivismo”. No entanto, ele perpetuou muitos de seus pressupostos. Pode-se 
afirmar que a obra dos últimos anos de Kuhn estava empenhada na sintaxe 
lógica da linguagem da Ciência. 

  
Progresso Através de Revoluções e Verdade 

As ciências progrediram aos trancos e barrancos. Para muita gente, o 
avanço científico é a própria epítome do progresso. Imaginem se a vida 
política ou moral pudesse ser assim! O conhecimento científico é cumulativo, 
vai construindo sobre prévias marcas de nível para escalar novos picos. 

Ian Hacking, em sua introdução ao livro A Estrutura das Revoluções 
Científicas (12. ed. São Paulo: Perspectiva, 2013 – original de 1962), essa é 
exatamente a imagem de Kuhn da ciência normal. Ela é verdadeiramente 
cumulativa, mas uma revolução destrói a continuidade. Muitas coisas que uma 
ciência mais antiga fazia bem podem ser esquecidas quando um novo conjunto 
de problemas é colocado por um novo paradigma.  

Isso constitui, de fato, uma espécie não problemática de 
incomensurabilidade. Após uma revolução pode haver um deslocamento 
substancial nos tópicos estudados de modo que a nova ciência não se 
endereça a todos os velhos tópicos. Ela pode modificar ou abandonar muitos 
dos conceitos que, um dia, foram apropriados. 

Onde fica então o progresso? Ian Hacking havia pensado a respeito de 
uma Ciência que progredia em direção da verdade em seu domínio. Kuhn não 
desafia essa concepção de uma ciência normal. Sua análise é uma explicação 
original de como, exatamente, a ciência normal é uma instituição social que 
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progride de modo veloz em seus próprios termos. As revoluções, entretanto, 
são diferentes, e elas são essenciais para um diferente tipo de progresso. 

Uma revolução modifica o domínio, modifica até (de acordo com Kuhn) 
a própria linguagem em que falamos acerca de algum aspecto da natureza. De 
qualquer modo ela deflete para uma nova porção da natureza a estudar.  

Assim, Kuhn cunhou seu aforismo segundo o qual as revoluções 
progridem para longe das concepções prévias de mundo, que se precipitam 
em dificuldades cataclísmicas. Isso não é progresso rumo a uma meta 
preestabelecida. É progresso que se afasta de algo que outrora funcionava 
bem, mas não mais manipula com competência seus próprios problemas. 

O “para longe de” parece pôr em questão o arco de abrangência da 
noção de que a Ciência visa à verdade acerca do universo. O pensamento 
segundo o qual há uma e somente uma explicação verdadeiramente completa 
de tudo está profundamente enraizado na tradição ocidental. Ele descende 
daquilo que Comte, o fundador do positivismo, denominava “o estágio 
teológico da investigação humana”.  

Nas versões populares da cosmologia judaica, cristã e muçulmana, há 
uma verdadeira e completa explicação de tudo, ou seja, o que Deus conhece 
(Ele sabe tudo a respeito da morte do ultimo pardal). 

Essa imagem é transportada para a Física básica, na qual muitos 
profissionais, que se autodenominam orgulhosamente ateus, dão como certo 
haver, esperando para ser descoberta, uma explicação plena e completa da 
natureza.  

Se você pensa que isso faz sentido, então ela se oferece como um ideal 
em direção do qual as ciências estão progredindo. Ao passo que o progresso 
nos termos de Kuhn, para longe, parecerá totalmente desencaminhado. 

Kuhn rejeitou tal quadro: “Será realmente útil”, perguntou ele na 
página 275, “conceber a existência de uma explicação completa, objetiva e 
verdadeira da natureza, julgando as realizações científicas de acordo “com 
sua capacidade para nos aproximar daquele objetivo último?”  

Muitos cientistas diriam que sim, é útil; esse posicionamento 
fundamenta a imagem que eles têm do que estão fazendo e de por que vale a 
pena fazê-lo. Kuhn foi demasiado breve com sua questão retórica. Trata-se de 
um tópico para o leitor dar prosseguimento. (Ian Hacking mesmo compartilha 
do ceticismo de Kuhn, mas são questões difíceis que não devem ser decididas 
apressadamente.).  
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Kuhn não pode levar a sério que haja “uma explicação completa, 
objetiva e verdadeira da natureza”. Significa isso que ele não leva a sério a 
verdade? De modo algum. Como Kuhn observou, ele próprio nada disse acerca 
da verdade no livro, exceto quando cita Bacon (p. 274).  

Sábios amantes dos fatos, que tentam determinar a verdade sobre 
alguma coisa, não enunciam uma “teoria da verdade”. Nem deveriam fazê-lo. 
Qualquer pessoa familiarizada com a filosofia analítica contemporânea há de 
saber que existem miríades de teorias que competem entre si. 

Kuhn rejeitou uma simples “teoria da correspondência”, segundo a qual 
verdadeiras enunciações correspondem a fatos acerca do mundo. A maior 
parte dos teimosos filósofos analíticos provavelmente faz o mesmo, ainda que 
apenas sobre a base óbvia da circularidade – não há meio de especificar o fato 
ao qual corresponde um enunciado arbitrário exceto afirmando-se a 
afirmação. 

Na onda de ceticismo que varreu os estudos acadêmicos norte-
americanos no fim do século XX, muitos intelectuais tomaram Kuhn como um 
aliado na negação que faziam da verdade como virtude.  

Ian Hacking refere-se aos pensadores do tipo que não pode grafar ou 
proferir a palavra verdade, exceto envolvendo-a, literal ou figurativamente, 
em citações – para indicar que estremecem diante do mero pensamento de 
uma noção tão danosa. Vários cientistas ponderados, que admiram muito do 
que Kuhn disse a respeito da Ciência, acreditam que ele encorajou os 
negadores. 

É verdade que a Estrutura deu enorme ímpeto aos estudos sociológicos 
da ciência. Algo desse trabalho, com sua ênfase na ideia de que os fatos são 
“socialmente construídos” e sua aparente participação na denegação da 
“verdade”, é exatamente aquilo contra o qual os cientistas conservadores 
protestam. Kuhn deixou claro que ele próprio detestava esse desenvolvimento 
de seu trabalho. 

Note que não há sociologia no livro. As comunidades científicas e suas 
práticas encontram-se, entretanto, em seu cerne, introduzindo paradigmas 
como Ian Hacking mostrou, na página 72, e continuando até a página final do 
livro.  

Houve Sociologia do Conhecimento Científico antes de Kuhn, mas, após 
a Estrutura, ela floresceu, levando ao que agora é chamado de Estudos da 
Ciência. Esse é um campo autogerador (por certo, com suas próprias revistas 
e sociedade), que inclui alguns trabalhos na história e na filosofia das ciências 
e da tecnologia, mas cuja ênfase incide em abordagens sociológicas de vários 
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tipos, algumas observacionais, algumas teóricas. Muito, e talvez a maior 
parte, do pensar realmente original a respeito das ciências, depois de Kuhn, 
tem uma propensão sociológica. 

Kuhn era hostil a tais desenvolvimentos. Na opinião de muitos 
praticantes jovens, isso é lamentável. Ian Hacking coloca isso na conta da 
insatisfação com as dores do crescimento do campo, mais do que nos 
aventuremos em tediosas metáforas sobre pais e filhos. Um dos melhores 
legados de Kuhn são os estudos de ciência como nós os conhecemos hoje. 

Teoria do Conhecimento 

Johannes Hessen, no prefácio de seu livro Teoria do Conhecimento (São 
Paulo: Martins Fontes; 2000; original de 1925), indica: “a exposição sobre a 
Teoria do Conhecimento que oferecemos originou-se nas aulas proferidas pelo 
autor na Universidade de Colônia. Isso explica a forma elementar da 
apresentação, bem como o esforço, não tanto para a tudo oferecer soluções 
completas, mas para apresentar de modo claro e minucioso o sentido dos 
problemas e as diferentes possibilidades de solução, sem renunciar a um 
exame crítico e a uma tomada de posição.” 

O autor tem a convicção de “o sentido último do conhecimento 
filosófico não é tanto solucionar enigmas quanto descobrir maravilhas”. 

Esta apresentação da Teoria do Conhecimento distingue-se da maior 
parte das outras sob três aspectos:  

1. porque põe o método fenomenológico a serviço da teoria do 
conhecimento.  

2. por conter uma discussão detalhada do problema da intuição, que a 
maior parte das exposições tangencia.  

3. por tratar não apenas da teoria geral do conhecimento, mas também da 
especial. 

A palavra "filosofia" provém da língua grega e significa amor à sabedoria 
ou, em outras palavras, aspiração ao saber, ao conhecimento. 

Mas há, como tudo na Filosofia, controvérsia a respeito. Compare-se, 
por exemplo, a definição que Platão e Aristóteles dão da Filosofia, 
considerando-a pura e simplesmente como ciência, com a definição dos 
estóicos e epicuristas, para quem a Filosofia significa, respectivamente, 
aspiração à excelência e à felicidade. Ou compare-se a definição de filosofia 
dada Idade Moderna, segundo a qual a Filosofia é "a ciência dos princípios".  
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Há uma dificuldade de princípio: para que possamos falar de um fato 
histórico da Filosofia, já devemos, assim parece, possuir um conceito de 
Filosofia. Eu já devo saber o que é filosofia caso pretenda obter seu conceito 
a partir dos fatos. Portanto, na determinação da essência da Filosofia parece 
haver um raciocínio circular, e todo o procedimento parece falhar devido a 
essa dificuldade. 

Entretanto, essa dificuldade é removida se não partimos de um 
conceito determinado de filosofia, mas da representação geral que qualquer 
pessoa culta tem dela. Deve-se primeiramente buscar um conteúdo comum 
nos sistemas em que se forma a representação geral da Filosofia. 

E, de fato, tais sistemas existem. Quanto a muitas formas de 
pensamento, é duvidoso considerá-las como Filosofia; mas no caso de 
numerosos outros sistemas, cala-se toda dúvida. Desde que se tomaram 
conhecidos, a humanidade sempre os considerou como produtos espirituais 
filosóficos e enxergou neles, desde o primeiro momento, a essência da 
Filosofia. Tais são os sistemas de Platão e Aristóteles, Descartes e Leibniz, 
Kant e Hegel.  

Quando nos aprofundamos neles, deparamos com certas características 
essenciais comuns, apesar de todas as diferenças que apresentam. 
Encontramos uma atração pelo todo, um direcionamento para a totalidade 
dos objetos. Contrariamente à atitude do especialista, cuja visão está sempre 
dirigida a um recorte na totalidade dos objetos de conhecimento, o filósofo 
tem um ponto de vista universal, abrangendo a totalidade das coisas. Esses 
sistemas filosóficos, portanto, possuem o caráter da universalidade.  

A essa característica essencial comum soma-se outra. A atitude do 
filósofo com relação à totalidade dos objetos é uma atitude intelectual, uma 
atitude do pensamento. Cabe ao filósofo conhecer, saber. O filósofo é um 
conhecedor por natureza.  

Aparecem, portanto, as seguintes marcas da essência de toda Filosofia:  

1. a atitude em relação à totalidade dos objetos;  

2. o caráter racional, cognoscitivo dessa atitude. 

Um panorama do desenvolvimento do pensamento filosófico em seu 
conjunto nos conduz a dois outros elementos do conceito essencial de 
Filosofia:  

1. um dos fatores chamamos "visão de si";  

2. ao outro, chamamos "visão de mundo".  
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Como a história nos mostrou, existe entre esses dois elementos uma 
tensão peculiar. Mal aparece um deles, o outro emerge com mais força; 
quanto mais um avança, mais o outro retrocede. Toda a história da Filosofia 
aparece, enfim, como um movimento pendular entre esses dois pontos.  

Isso prova, porém, que esses dois elementos pertencem ao conceito 
essencial. Não se trata de um ou-isto-ou-aquilo, mas de um tanto-isto-quanto-
aquilo. A Filosofia é ambas as coisas: visão de si e visão de mundo. 

Para chegarmos a uma completa definição da essência, devemos 
estabelecer agora uma ligação entre esses dois elementos -- visão de si e 
visão de mundo -- e os dois elementos formais anteriormente apresentados. O 
enfoque da totalidade dos objetos e o caráter cognoscitivo desse enfoque 
revelaram-se como as duas principais características da Filosofia.  

Devido a esses dois novos elementos -- visão de si e visão de mundo --, 
a primeira dessas duas marcas experimenta agora uma diferenciação. A 
totalidade dos objetos pode referir-se tanto ao mundo exterior quanto ao 
mundo interior, tanto ao macrocosmo quanto ao microcosmo.  

• Se a consciência filosófica se dirige ao macrocosmo, tratamos de 
Filosofia como visão de mundo.  

• Se é o microcosmo que constitui o objeto do enfoque filosófico, surge o 
segundo tipo de filosofia: a Filosofia como visão de si do espírito. 

Portanto, a Filosofia é:  

1. auto-reflexão do espírito sobre seu comportamento valorativo teórico e 
prático,  

2. igualmente, aspiração a uma inteligência das conexões últimas das 
coisas, a uma visão racional de mundo. [Conhecimento das interações 
dos componentes das quais emerge um sistema complexo, mas 
inteligível]. 

Podemos, porém, estabelecer uma ligação mais profunda entre esses 
dois elementos essenciais. Existe entre ambos uma relação de meio e fim. A 
auto-reflexão do espírito é meio para se atingir uma imagem de mundo, uma 
visão metafísica de mundo.  

Em conclusão, portanto, podemos dizer que a Filosofia é a tentativa do 
espírito humano de atingir uma visão de mundo, mediante a auto-reflexão 
sobre suas funções valorativas teóricas e práticas. 
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Definição da Essência da Filosofia com Procedimento Dedutivo 

Johannes Hessen, no livro “Teoria do Conhecimento”, obteve 
inicialmente uma definição da essência da Filosofia mediante um 
procedimento indutivo. Depois, completa esse procedimento indutivo com um 
dedutivo.  

Este último consiste em situar a Filosofia no contexto das funções 
superiores do espírito, indicar o lugar que ela ocupa no sistema da cultura 
como um todo. O conjunto das funções culturais lança uma nova luz sobre o 
conceito essencial de filosofia que obteve. 

Entre as funções superiores do espírito e da cultura incluem-se:  

1. a ciência,  

2. a arte,  

3. a religião e  

4. a moral.  

Quando relacionamos a Filosofia a essas funções, é da moral que ela 
mais parece distanciar-se. A moral diz respeito ao lado prático da existência 
humana, pois seu sujeito é a vontade. A Filosofia, por sua vez, pertence 
completamente ao lado teórico do espírito humano. Por isso, ela parece estar 
nas cercanias da ciência.  

De fato, existe uma afinidade entre Filosofia e Ciência, na medida em 
que estão baseadas na mesma função do espírito humano: o pensamento. 
Porém, ambas se distinguem por seu objeto: 

1. enquanto as ciências particulares tomam por objeto uma parte da 
realidade,  

2. a filosofia dirige-se à totalidade do real.  

Não obstante, poderíamos pensar em aplicar o conceito de ciência à 
filosofia. Distinguiríamos, então, entre ciência particular e universal, 
chamando a última de Filosofia. Não é correto, porém, subordinar a filosofia à 
ciência, tratando-a como se fosse um tipo determinado de ciência, pois em 
virtude de seu objeto a filosofia não se distingue da ciência por graus, mas 
essencialmente.  

A totalidade do ente é mais do que uma soma dos diferentes dos 
diferentes domínios parciais da realidade que constituem o objeto das 
ciências particulares. Frente a esses domínios parciais, a totalidade é um 



  35

objeto novo, de outro tipo. Por isso, ela pressupõe também uma nova função 
por parte do sujeito.  

O conhecimento filosófico, dirigido à totalidade das coisas, é 
essencialmente distinto do conhecimento das ciências particulares, que vai ao 
encontro de domínios parciais da realidade. Entre Filosofia e Ciência, 
portanto, há diferença não apenas sob o aspecto objetivo, mas também sob o 
aspecto subjetivo. 

E como Johannes Hessen, no livro “Teoria Do Conhecimento”, mostra a 
relação da filosofia com os dois domínios restantes da cultura, a arte e a 
religião? A resposta deve ser: existe uma profunda afinidade entre esses três 
domínios culturais. Eles estão ligados por uma amarra comum, que é seu 
objeto.  

Com efeito, são os mesmos enigmas do mundo e da vida que estão 
colocados diante da poesia, da religião e da filosofia. No fundo, as três 
querem solucionar esses enigmas, querem fornecer uma interpretação da 
realidade, uma visão de mundo.  

O que as diferencia é a origem dessa visão de mundo:  

• a visão filosófica de mundo brota do conhecimento racional,   

• a origem da visão religiosa de mundo está na fé religiosa. 

O princípio do qual esta última procede e que determina seu espírito é 
a vivência religiosa dos valores, a experiência de Deus:  

• a visão religiosa de mundo depende decisivamente de fatores 
subjetivos,  

• a visão filosófica de mundo reclama validade universal, 
demonstrabilidade racional.  

O que dá acesso à primeira não é o conhecimento universalmente 
válido, mas a experiência pessoal, a vivência religiosa. Existe, pois uma 
diferença essencial entre a visão de mundo religiosa e a filosófica e, 
consequentemente, entre religião e filosofia. 

A filosofia é também essencialmente distinta da arte. A interpretação 
do mundo feita pelo artista provém tão pouco do pensamento puro quanto a 
concepção de mundo do homem religioso. Também ela deve sua origem muito 
mais à vivência e à intuição. O verdadeiro artista não produz sua obra com o 
intelecto, mas a partir da totalidade das forças espirituais.  
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A essa diferença nas funções subjetivas acresce uma distinção no 
aspecto objetivo. O verdadeiro artista não está, como o filósofo, diretamente 
voltado à totalidade do ser. Seu espírito dirige-se, antes de mais nada, a um 
ser e a um acontecer concretos. À medida que os representa, eleva este ser e 
este acontecer concretos ao nível do mundo da aparência, do irreal. [O 
artista moderno não representa o visível, ele faz o visível.] 

O estranho é que, nesse acontecer irreal, o sentido do acontecer real 
se manifesta; no acontecer particular apresentam-se o sentido e o valor do 
acontecer do mundo. Assim, na medida em que interpreta um ser ou 
acontecer particular, o verdadeiro artista nos dá indiretamente uma 
interpretação da totalidade do mundo e da vida. 

Se tentarmos agora determinar o lugar da Filosofia no sistema da 
cultura, Johannes Hessen, no livro “Teoria do Conhecimento”, diz o seguinte. 
A Filosofia tem uma face voltada para a religião e para a arte e outra face 
voltada para a ciência: 

• com a religião e a arte, tem em comum o olhar dirigido à totalidade do 
real;  

• com a ciência, tem em comum o caráter teórico.  

No sistema da cultura, portanto, a Filosofia tem seu lugar entre a 
ciência, de um lado, e a religião e a arte, de outro. Dentre as últimas, é da 
religião que a Filosofia está mais próxima, na medida em que também a 
religião se dirige à totalidade do ser e tenta interpretar essa totalidade. 

Conhecimento e Verdade 

Johannes Hessen, no livro “Teoria do Conhecimento”, afirma: a 
essência do conhecimento está estreitamente ligada ao conceito de verdade. 
Só o conhecimento verdadeiro é conhecimento efetivo. "Conhecimento não-
verdadeiro" não é propriamente conhecimento, mas erro e engano.  

Em que consiste, então, a verdade do conhecimento? A verdade deve 
consistir na concordância da "figura" com o objeto. Um conhecimento é 
verdadeiro na medida em que seu conteúdo concorda com o objeto 
intencionado.  

Consequentemente, o conceito de verdade é um conceito relacional. 
Ele expressa um relacionamento, a saber, o relacionamento do conteúdo do 
pensamento, da "figura", com o objeto.  
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O próprio objeto, ao contrário, não pode ser nem verdadeiro nem falso. 
De certo modo, ele está para além da verdade e da inverdade. Uma 
representação inadequada, por sua vez, pode ser verdadeira, pois apesar de 
incompleta pode ser correta, se as características que contém existirem 
efetivamente no objeto. 

O conceito de verdade que obtivemos a partir da consideração 
fenomenológica do conhecimento pode ser chamado conceito transcendente 
de verdade, vale dizer, ele tem a transcendência do objeto como pressuposto. 
É esse o conceito de verdade da consciência ingênua e também o da 
consciência científica. Ambos visam, com a verdade, a concordância do 
conteúdo do pensamento com o objeto. 

Em que posso reconhecer um conhecimento como verdadeiro? Essa é a 
questão acerca do critério da verdade. 

O fenômeno do conhecimento humando faz fronteira com três esferas 
distintas, possuindo três elementos principais:  

1. sujeito, pelo qual o fenômeno do conhecimento confina com a 
esfera psicológica; 

2. imagem, pela qual confina com a esfera lógica; 

3. objeto, pelo qual confina com a esfera ontológica. 

Enquanto processo psicológico em um sujeito, o conhecimento é objeto 
da Psicologia. Vê-se de imediato que a Psicologia não pode solucionar as 
questões referentes à essência do conhecimento humano.  

Como a investigação fenomenológica mostrou, o conhecimento consiste 
na apreensão espiritual de um objeto. Ora, a Psicologia se abstém, em sua 
investigação dos processos de pensamento, dessa referência objetal.  

A Psicologia dirige sua atenção para a gênese e para o curso dos 
processos psicológicos. Ela pergunta como o pensamento se dá e não se o 
pensamento é verdadeiro, isto é, se concorda com seu objeto. A pergunta 
sobre o conteúdo de verdade do conhecimento está fora, portanto, de seu 
domínio.  

Se, não obstante, ela tentasse responder a essa questão, ocorreria uma 
passagem para outra ordem. É aqui exatamente que reside o erro de base do 
psicologismo. 
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Com seu segundo elemento, a imagem, o conhecimento ascende à 
esfera lógica. A "imagem" do objeto no sujeito é uma estrutura lógica e, 
enquanto tal, objeto da Lógica.  

Mas, também aqui, imediatamente se vê que a Lógica não é capaz de 
resolver o problema do conhecimento. Ela investiga as estruturas lógicas 
enquanto tais, sua constituição interna e suas relações mútuas. Ela pergunta 
sobre a concordância do pensamento consigo mesmo, não sobre sua 
concordância com o objeto.  

O questionamento epistemológico também se situa, portanto, fora da 
esfera lógica. Desconhecer esse fato é cair no logicismo. 

Com seu terceiro elemento, o objeto, o conhecimento humano toca a 
esfera ontológica. O objeto defronta-se com a consciência cognoscente 
enquanto algo que é, quer se trate de um ser real ou ideal. O ser, porém, é 
objeto da ontologia.  

Também aqui, deve-se reconhecer que a ontologia não pode resolver o 
problema do conhecimento, pois, assim como não podemos eliminar o objeto 
no conhecimento, também não podemos eliminar o sujeito.  

Conforme o exame fenomenológico já mostrou, ambos pertencem ao 
conteúdo essencial do conhecimento humano. Quando se ignora isso e se 
encara o problema do conhecimento, de forma unilateral, a partir do objeto, 
o resultado é o ponto de vista do ontologismo. 

Nem a Psicologia, nem a Lógica, nem a Ontologia são capazes, 
portanto, de resolver o problema do conhecimento, que é algo 
completamente peculiar e independente. Se quisermos rotulá-lo com um 
nome específico, poderemos falar de um fato gnosiológico.  

O que queremos dizer com isso é que a referência objetal de nosso 
pensamento, a relação entre sujeito e objeto, não cabe em nenhuma das três 
disciplinas mencionadas e funda, portanto, uma nova disciplina: a Teoria do 
Conhecimento. Sendo assim, o exame fenomenológico também conduz ao 
reconhecimento da Teoria do Conhecimento como uma disciplina filosófica 
autônoma. 

Poder-se-ia pensar que a tarefa da Teoria do Conhecimento estaria 
cumprida, no essencial, com a descrição do fenômeno do conhecimento. Mas 
não é assim. A descrição do fenômeno ainda não é uma interpretação e uma 
explicação filosóficas.  
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O método fenomenológico só pode oferecer uma descrição do 
fenômeno do conhecimento. Com base nessa descrição fenomenológica, deve-
se buscar uma explicação e uma interpretação filosóficas, uma Teoria do 
Conhecimento. Essa é a verdadeira tarefa da Teoria do Conhecimento, 
segundo Johannes Hessen. 

A fenomenologia é um método, mas não é uma Teoria do 
Conhecimento. 

Há, sobretudo cinco problemas principais contidos nos achados 
fenomenológicos. Vimos que o conhecimento significa uma relação entre 
sujeito e objeto. Por assim dizer, ambos entram em contato um com o outro: 
o sujeito apreende o objeto.  

A pergunta que imediatamente se faz é se essa concepção da 
consciência natural é justificada, se ocorre realmente esse contato entre 
sujeito e objeto. Será o sujeito realmente capaz de apreender o objeto? Essa 
é a questão sobre a possibilidade do conhecimento humano. 

Deparamos com outro problema quando consideramos mais de perto a 
estrutura do sujeito cognoscente. Essa estrutura é dualista. O homem é um 
ser espiritual e sensível. Distinguimos correspondentemente um conhecimento 
espiritual e um conhecimento sensível. A fonte do primeiro é a razão; a do 
segundo, a experiência.  

Pergunta-se, então, qual é a principal fonte em que a consciência 
cognoscente vai buscar seus conteúdos. A fonte e o fundamento do 
conhecimento humano é a razão ou a experiência? Essa é a questão sobre a 
origem do conhecimento. 

Somos conduzidos ao problema verdadeiramente central da Teoria do 
Conhecimento quando fixamos o olhar sobre a relação entre sujeito e objeto. 
Na descrição fenomenológica caracterizamos essa relação como uma 
determinação do sujeito pelo objeto. Agora, porém, também perguntamos se 
essa concepção da consciência natural é a correta.  

Numerosos e importantes teóricos do conhecimento definiram a relação 
em um sentido diametralmente oposto. Segundo eles, a situação real é 
exatamente inversa: não é o objeto que determina o sujeito, mas o sujeito 
que determina o objeto. A consciência cognoscente não se comporta 
receptivamente frente a seu objeto, mas ativa e espontaneamente.  

Pergunta-se qual das duas interpretações do conhecimento humano é a 
correta. De forma abreviada, podemos chamar esse problema de questão 
sobre a essência do conhecimento humano. 
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Até agora, quando falamos em conhecimento, sempre pensamos apenas 
numa apreensão racional do objeto. O que se pergunta é se, além desse 
conhecimento racional, existe um outro, de outro tipo, um conhecimento 
que, por oposição ao conhecimento racional-discursivo, poderíamos chamar 
de intuitivo. Essa é a questão sobre os tipos de conhecimento humano. 

Existe ainda um último problema: a questão sobre o critério da 
verdade. Se existe conhecimento verdadeiro, como posso reconhecer sua 
verdade? Qual é o critério que me diz em cada caso se um conhecimento é 
verdadeiro ou não? 

O problema do conhecimento divide-se, assim, em cinco problemas 
parciais. No restante do livro de Johannes Hessen, intitulado “Teoria Do 
Conhecimento”, eles serão discutidos um após o outro. Mostrará, em cada 
caso, as principais soluções dadas ao problema no curso da história da 
Filosofia, e assumindo então uma posição crítica, indicará a direção na qual 
ele mesmo busca uma solução. 

Problemas do Conhecimento Humano: Dogmatismo e Ceticismo 

Johannes Hessen, no livro “Teoria do Conhecimento”, analisa a 
possibilidade do conhecimento humano. Cognitivo é uma expressão que está 
relacionada com o processo de aquisição de conhecimento, ou seja, cognição. 
A cognição envolve fatores diversos como o pensamento, a linguagem, a 
percepção, a memória, o raciocínio etc., que fazem parte do desenvolvimento 
intelectual. 

Por dogmatismo (do grego dógma, doutrina estabelecida) entendemos a 
posição epistemológica para a qual o problema do conhecimento não chega a 
ser levantado. A possibilidade e a realidade do contato entre sujeito e objeto 
são pura e simplesmente pressupostas.  

É auto evidente que:  

1. o sujeito apreende seu objeto,  

2. a consciência cognitiva apreende aquilo que está diante dela.  

Esse ponto de vista é sustentado por uma confiança na razão humana 
que ainda não foi acometida por nenhuma dúvida. 

O fato de que, para o dogmatismo, o conhecimento não chega a ser um 
problema, repousa sobre uma visão errônea da essência do conhecimento. O 
contato entre sujeito e objeto não pode parecer questionável se não se vê 
que o conhecimento se apresenta em uma relação.  
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É o que ocorre com o dogmático. Ele não vê que o conhecimento é, 
essencialmente, uma relação entre sujeito e objeto. Ao contrário, acredita 
que os objetos de conhecimento nos são dados como tais, e não pela função 
mediadora do conhecimento (e apenas por ela). Ele desconsidera esta última. 
Isso vale não apenas para o campo da percepção, mas também para o do 
pensamento.  

Segundo a concepção do dogmatismo, os objetos da percepção nos 
seriam dados diretamente, corporeamente, e assim também os objetos do 
pensamento: 

1. em um caso, desconsidera-se a percepção por meio da qual 
determinados objetos nos são dados;  

2. no outro, desconsidera-se a função pensante.  

O mesmo ocorre quanto ao conhecimento dos valores. Também os 
valores estão, para o dogmático, pura e simplesmente aí. O fato de 
pressuporem uma consciência valorativa permanece, para ele, tão oculto 
quanto o fato de todos os objetos de conhecimento exigirem uma consciência 
cognitiva. Aqui como lá, ele desconsidera o sujeito e sua função. 

Pode-se falar de um dogmatismo teórico, ético e religioso. A primeira 
forma de dogmatismo diz respeito ao conhecimento teórico; as duas últimas, 
ao conhecimento dos valores. O dogmatismo ético lida com o conhecimento 
moral; o religioso, com o conhecimento religioso. 

Sendo a atitude do homem ingênuo, o dogmatismo é, tanto psicológica 
quanto historicamente, o primeiro e mais antigo dos pontos de vista. Os 
pensadores primitivos são inspirados por uma confiança ingênua na eficiência 
da razão humana.  

Completamente voltados para os entes, para a natureza, não percebem 
o conhecimento como problema. Isso só irá acontecer com os sofistas. Eles 
levantam pela primeira vez o problema do conhecimento e tornam o 
dogmatismo, tomado em sentido estrito, para sempre impossível no campo da 
Filosofia. Dos sofistas em diante, encontraremos em todos os filósofos, de 
uma forma ou de outra, reflexões críticas sobre o conhecimento.  

A definição de dogmatismo na Critica da Razão Pura por Kant nos leva a 
reconhecer que “o dogmatismo é o proceder dogmático da razão pura, sem a 
crítica de sua própria capacidade”. Dogmatismo, para Kant, é fazer 
metafísica sem ter antes examinado a capacidade da razão humana. 
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Muitas vezes, o dogmatismo transforma-se em seu contrário, o 
ceticismo (de sképtesthai, considerar, examinar). Enquanto o dogmático 
encara a possibilidade de contato entre sujeito e objeto como auto evidente, 
o cético a contesta.  

Para o ceticismo, o sujeito não seria capaz de apreender o objeto. O 
conhecimento como apreensão efetiva do objeto seria, segundo ele, 
impossível. Por isso, não podemos fazer juízo algum. Ao contrário, devemos 
nos abster de toda e qualquer formulação de juízos. 

Enquanto o dogmatismo de um certo modo desconsidera o sujeito, o 
ceticismo não enxerga o objeto. Seu olhar está colado de modo tão unilateral 
ao sujeito, à função cognitiva, que desconhece por completo a referência ao 
objeto. Sua atenção está sempre completamente direcionada aos fatores 
subjetivos do conhecimento humano. 

Ele observa que todo conhecimento é condicionado por peculiaridades 
do sujeito e de seus órgãos de conhecimento, bem como por circunstâncias 
externas como meio ambiente e cultura. Com isso, desaparece de sua vista o 
objeto, que é, no entanto, necessário para que aconteça o conhecimento, que 
significa exatamente uma relação entre um sujeito e um objeto. 

Como o dogmatismo, o ceticismo também pode estar associado tanto à 
possibilidade do conhecimento em geral quanto de um conhecimento 
determinado. No primeiro caso, estamos diante de um ceticismo lógico, 
também chamado ceticismo absoluto ou radical. Se referir-se apenas ao 
conhecimento metafísico, falaremos de ceticismo metafísico.  

Com respeito ao campo dos valores, distinguimos o ceticismo ético do 
ceticismo religioso. Para o primeiro, o conhecimento ético é impossível; para 
o segundo, o religioso.  

Finalmente, cabe distinguir ainda o ceticismo metódico do sistemático. 
Aquele está relacionado a um método; este, a uma posição de princípio. Esses 
tipos de ceticismo não passam de diferentes formas dessa posição de 
princípio. Mas o ceticismo metódico consiste em pôr em dúvida tudo que 
aparece como certo e verdadeiro à consciência natural, eliminando toda a 
inverdade e atingindo um conhecimento absolutamente seguro. 

Problemas do Conhecimento Humano: Subjetivismo e Relativismo 

Johannes Hessen, no livro “Teoria do Conhecimento”, afirma: enquanto 
o ceticismo ensina que não há verdade alguma, o subjetivismo e o relativismo 
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não vão tão longe. Para ambos, a verdade certamente existe, mas é limitada 
em sua validade. Não há verdade alguma universalmente válida.  

O subjetivismo, como seu nome já indica, restringe a validade da 
verdade ao sujeito que conhece e que julga. Este pode ser tanto o sujeito 
individual ou indivíduo humano quanto o sujeito genérico ou o gênero 
humano: 

• no primeiro caso, temos o subjetivismo individual;  

• no segundo, o subjetivismo genérico.  

De acordo com o subjetivismo individual, um juízo vale apenas para o 
sujeito individual que o formula. Quando eu julgo, esse juízo é, segundo o 
subjetivismo, verdadeiro apenas para mim. Para outra pessoa, ele pode ser 
falso.  

Segundo o subjetivismo genérico, há certamente verdades supra 
individuais, mas nenhuma que tenha validade geral. Todo juízo tem validade 
apenas para o gênero humano. O juízo matemático vale para todo indivíduo 
humano. Que valha também para seres diferentemente organizados é algo, no 
mínimo, duvidoso. Seja como for, o fato é que existe a possibilidade de que 
um juízo verdadeiro para os homens seja falso para seres de outro tipo. O 
subjetivismo genérico é idêntico, por isso, ao psicologismo ou antropologismo. 

O relativismo tem parentesco com o subjetivismo. Também para ele, 
não há qualquer validade geral, nenhuma verdade absoluta. Toda verdade é 
relativa, tem validade restrita.  

Mas enquanto o subjetivismo faz o conhecimento humano depender de 
fatores que residem no sujeito cognitivo, o relativismo enfatiza mais a 
dependência que o conhecimento humano tem de fatores externos. Como 
fatores externos considera, sobretudo a influência do meio ambiente [lugar] e 
do espírito da época [tempo], bem como a pertinência a um determinado 
círculo cultural [rede de relacionamentos intelectuais] e os fatores 
determinantes nele contidos. 

O subjetivismo e o relativismo padecem de contradições semelhantes 
às do ceticismo. Este afirma não haver verdade alguma e, com isso, se 
contradiz. O subjetivismo e o relativismo afirmam que não há nenhuma 
verdade universalmente válida. Mas há, também aqui, uma contradição, pois 
é contrassenso falar de uma verdade que não seja universalmente válida.  

A validade universal da verdade tem fundamento na própria essência da 
verdade. Verdade quer dizer concordância do juízo com o estado de coisas 
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objetivo. Ocorrendo tal concordância, não faz sentido limitá-la a um certo 
número de indivíduos. Se a concordância existe, existe para todos.  

O dilema consiste no seguinte:  

1. ou o juízo é falso e, então, não vale para ninguém,  

2. ou é verdadeiro e, nesse caso, é válido para todos, tem validade 
universal.  

Se é assim, está se contradizendo quem se apega ao conceito de 
verdade e, ao mesmo tempo, afirma que não há verdade universalmente 
válida. 

No fundo, subjetivismo e relativismo são ceticismos, pois também 
negam a verdade, não diretamente, mas indiretamente, na medida em que 
contestam sua validade universal. O subjetivismo se contradiz na medida em 
que, como questão de fato, reclama para seu juízo "toda verdade é subjetiva" 
uma validade mais do que subjetiva.  

Quando o subjetivista formula seu juízo, certamente não pensa: que 
"isto vale apenas para mim; para os outros, não tem qualquer validade". Se 
outra pessoa objetasse que "com o mesmo direito com que você diz que toda 
verdade é subjetiva, eu digo que toda verdade tem validade universal", ele 
seguramente não estaria de acordo. Mas isso prova que, como questão de 
fato, ele atribui validade universal a seu juízo. E faz isso exatamente por 
estar convencido de que seu juízo acerta no alvo, de que traduz um estado de 
coisas objetivo. Na prática, portanto, ele pressupõe a validade universal da 
verdade que nega teoricamente. 

O mesmo vale para o relativismo. Se o relativista formula a tese de que 
"toda verdade é relativa", está convencido de que essa proposição traduz um 
estado de coisas objetivo e de que também vale para todo sujeito pensante.  

Quando um relativista, por exemplo, formula a proposição de que “só 
há verdades em relação a um ser humano determinado”, quer expressar um 
estado de coisas objetivo que qualquer homem razoável seria capaz de 
reconhecer. Se alguém o contestasse, dizendo: “segundo seus próprios 
axiomas, isso vale apenas para o círculo cultural do Ocidente; ora, eu venho 
de um círculo cultural completamente diverso; obedecendo às coerções 
impostas por meu pensamento, devo contrapor outro juízo ao seu: toda 
verdade é absoluta; segundo seus próprios princípios, esse meu juízo é tão 
justificado quanto o seu; poupar-me-ei, por isso, qualquer consideração 
futura de seu juízo, uma vez que ele tem validade apenas para homens do 
círculo cultural do Ocidente”. Se alguém falasse assim, o relativista 
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provavelmente protestaria aos brados. E, certamente, a coerência lógica não 
estaria do seu lado, mas do lado do opositor. 

  
Problemas do Conhecimento Humano: Pragmatismo e Criticismo 

Johannes Hessen, no livro “Teoria do Conhecimento”, afirma: o 
ceticismo é um ponto de vista essencialmente negativo. Significa a negação 
da possibilidade do conhecimento.  

Com o pragmatismo (do gregoprâgma, ação) moderno, o ceticismo dá 
uma guinada para o positivo. Como o ceticismo, ele também abandona o 
conceito de verdade como concordância entre pensamento e ser. Entretanto, 
não se detém nessa negação, mas põe outro conceito de verdade no lugar do 
que foi abandonado. Verdadeiro, segundo essa concepção, significa o mesmo 
que útil, valioso, promotor da vida. 

O pragmatismo chega a esse deslocamento valorativo do conceito de 
verdade porque parte de uma determinada concepção da essência humana. 
Para ele, o homem é, antes de mais nada, um ser prático, dotado de vontade, 
ativo, e não um ser pensante, teórico.  

Seu intelecto está totalmente a serviço de seu querer e de seu agir. O 
intelecto não foi dado ao homem para investigar e conhecer, mas para que 
possa orientar-se na realidade.  

É dessa determinação prática de fins que o conhecimento humano 
retira seu sentido e seu valor. A verdade do conhecimento consiste na 
concordância do pensamento com os objetivos práticos do homem, naquilo, 
portanto, que provar ser útil e benéfico para sua conduta prática. Por 
exemplo, o juízo “a vontade humana é livre” é verdadeiro porque e apenas na 
medida em que demonstra ser útil e benéfico para a vida humana, 
especialmente para a vida em sociedade. 

É óbvio que não é correto identificar os conceitos "verdadeiro" e "útil". 
Basta, com efeito, examinar um pouco mais de perto o conteúdo desses 
conceitos para perceber que têm um sentido completamente diferente. A 
experiência também mostra a todo tempo que a verdade pode ter efeitos 
danosos. A esse respeito, a política brasileira é especialmente instrutiva. De 
parte a parte, acredita-se que a verdade deve ser escondida, pois seus efeitos 
danosos são temidos. 

O erro fundamental do pragmatismo consiste em não enxergar a esfera 
lógica. Ele desconhece o valor próprio, a autonomia do pensamento humano. 
Certamente, por se acharem inseridos na totalidade da vida espiritual 
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humana, o pensamento e o conhecimento estão em conexão estreita com a 
vida.  

O que há de bom e valioso no pragmatismo é justamente a referência 
constante que faz a essa conexão. Essa relação estreita entre conhecimento e 
vida, porém, não nos deve desencaminhar, instigando-nos a desconsiderar a 
autonomia do conhecimento e a fazer dele uma simples função vital. Isto só é 
possível na medida em que se falsifica o conceito de verdade, ou se nega a 
verdade. Nossa consciência lógica, porém, protesta contra ambos. 

No fundo, subjetivismo, relativismo e pragmatismo são ceticismos. 
Como vimos, o dogmatismo se contrapõe a este último. Existe, porém, um 
terceiro ponto de vista que poderia superar aquela antítese em uma síntese. 
Esse ponto de vista intermediário entre o dogmatismo e ceticismo é chamado 
de criticismo (de krínein, examinar, pôr à prova).  

O criticismo compartilha com o dogmatismo uma confiança axiomática 
na razão humana. Está convencido de que o conhecimento é possível e de que 
a verdade existe.  

Porém, enquanto essa confiança induz o dogmatismo a aceitar de modo 
inconsciente toda afirmação da razão humana e a não reconhecer nenhum 
limite para a capacidade humana de conhecimento, o criticismo, 
aproximando-se do ceticismo, junta à confiança no conhecimento humano em 
geral uma desconfiança com relação a qualquer conhecimento determinado.  

O criticismo põe à prova toda afirmação da razão humana e nada aceita 
inconscientemente. Por toda parte pergunta sobre os fundamentos, e reclama 
da razão humana uma prestação de contas. Seu comportamento não é nem 
cético nem dogmático, mas criticamente inquisidor, ou seja, um meio termo 
entre a temeridade dogmática e o desespero cético. 

Quanto à questão sobre a possibilidade do conhecimento, o criticismo é 
o único ponto de vista correto. Esse juízo não significa, porém, a admissão da 
filosofia kantiana. Devemos distinguir o criticismo enquanto método do 
criticismo enquanto sistema. Em Kant, o criticismo significa ambas as coisas: 
não apenas um método que o filósofo utiliza e opõe ao dogmatismo e ao 
ceticismo, mas também o resultado objetivo a que chegou com a ajuda desse 
método. 

A Teoria do Conhecimento, conclui Johannes Hessen, parte do 
pressuposto de que o conhecimento é possível. A partir desse ponto de vista, 
envereda por um exame crítico dos fundamentos do conhecimento humano, 
de seus pressupostos e condições mais gerais. 
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Origem do Conhecimento: Racionalismo 

Johannes Hessen, no livro “Teoria do Conhecimento”, diz que se chama 
de racionalismo (de ratio, razão) o ponto de vista epistemológico que enxerga 
no pensamento, na razão, a principal fonte do conhecimento humano.  

Segundo o racionalismo, um conhecimento só merece realmente esse 
nome se for necessário e tiver validade universal. Se minha razão julga que 
deve ser assim, que não pode ser de outro modo e que, por isso, deve ser 
assim sempre e em toda parte, então (e só então), segundo o modo de ver do 
racionalismo, estamos lidando com um conhecimento autêntico.  

Ocorre algo assim quando, por exemplo, eu expresso o juízo "o todo é 
maior do que a parte" ou "todos os corpos são extensos". Em ambos os casos, 
percebo que deve ser assim e que a razão estaria se contradizendo se quisesse 
afirmar o contrário. E porque tem que ser assim é assim sempre e em toda 
parte. Esses juízos, portanto, possuem necessidade lógica e validade 
universal. 

Esse juízo não está baseado, portanto, em uma experiência qualquer, 
mas no pensamento. Daí resulta que os juízos baseados no pensamento, 
provindos da razão, possuem necessidade lógica e validade universal; os 
outros, não.  

Assim, prossegue o racionalista, todo conhecimento genuíno depende 
do pensamento. É o pensamento, portanto, a verdadeira fonte e fundamento 
do conhecimento humano. 

É óbvio que um determinado tipo de conhecimento serviu de modelo à 
interpretação racionalista do conhecimento. E não é difícil dizer qual seja: é 
o conhecimento matemático. Ele é predominantemente dedutivo e 
conceitual.  

Na geometria, por exemplo, todos os conhecimentos são derivados de 
conceitos superiores e axiomas. Nela, o pensamento impera com completa 
independência da experiência, na medida em que segue apenas suas próprias 
leis. Por isso, todos os juízos que formula distinguem-se pelas notas 
características da necessidade lógica e da validade universal.  

Se todo o conhecimento humano for concebido e interpretado segundo 
esse tipo de conhecimento, teremos o racionalismo em sua forma mais 
imediata. Se considerarmos mais de perto a história do racionalismo, 
encontraremos aí uma explicação importante para sua origem. É da 
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matemática, mostra-nos a história, que vêm quase todos os representantes do 
racionalismo. 

Platão chama o mundo suprassensível de mundo das ideias. Esse mundo 
não é simplesmente uma ordem lógica, mas também uma ordem metafísica, 
um reino de entidades ideais.  

Ele está em relação, primeiramente, com a realidade empírica. As 
ideias são os arquétipos das coisas da experiência. Essas coisas obtêm seu ser-
assim, sua essência peculiar, por "participação" nas ideias.  

Em segundo lugar, porém, o mundo das ideias está em relação também 
com a consciência cognitiva. Não apenas as coisas, como também os conceitos 
por intermédio dos quais nós as conhecemos, são derivados do mundo das 
ideias.  

Mas como isso é possível? É a essa questão que a doutrina platônica da 
reminiscência vem responder. Ela afirma que todo conhecimento é 
rememoração. A alma viu as ideias num ser-aí pré-terreno e, agora, recorda-
se delas por ocasião da experiência sensível.  

Esta experiência sensível, portanto, em relação ao conhecimento 
espiritual, não tem significação fundamentadora, mas apenas estimuladora. A 
parte central desse racionalismo é a teoria da contemplação das ideias. 
Podemos chamar essa forma de racionalismo de racionalismo transcendente. 

No século XIX, deparamos com uma última forma de racionalismo. As 
formas mencionadas antes fazem um amálgama de questionamentos lógicos e 
psicológicos. Segundo elas, tudo que tem validade independentemente da 
experiência deve também surgir independentemente da experiência.  

Ao contrário delas, a forma de racionalismo do século XIX distingue 
nitidamente a questão sobre a origem psicológica da questão sobre a validade 
lógica e restringe-se rigorosamente a uma fundamentação desta última. Faz 
isso com a ajuda da ideia de "consciência em geral".  

Esta é diferente tanto da consciência concreta, individual, à qual o 
racionalismo moderno atribui as ideias inatas, quanto do sujeito absoluto, do 
qual o racionalismo antigo derivava os conteúdos do conhecimento. É algo 
puramente lógico, um Abstrato, e não significa nada senão a personificação 
dos mais altos pressupostos e princípios do conhecimento.  

Também aqui, portanto, o pensamento é fonte exclusiva do 
conhecimento. O conteúdo completo do conhecimento é deduzido daqueles 
princípios superiores de maneira rigorosamente lógica.  
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Os conteúdos da experiência não fornecem nenhum indício que auxilie 
o sujeito pensante em sua atividade determinante. Pelo contrário, muito mais 
semelhantes ao x da igualdade matemática, eles são a grandeza a ser 
determinada. Pode-se caracterizar essa forma de racionalismo como um 
racionalismo estritamente lógico. 

É mérito do racionalismo ter visto e sublinhado insistentemente a 
importância dos fatores racionais no conhecimento humano. No entanto, ele é 
unilateral ao fazer do pensamento a única ou a verdadeira fonte do 
conhecimento.  

Isso está ligado a seu ideal de conhecimento, pelo qual todo 
conhecimento legítimo possui necessidade lógica e validade universal. 
Justamente esse ideal de conhecimento, no entanto, é unilateral, pois foi 
obtido de um tipo determinado de conhecimento, a saber, o matemático.  

Outro defeito do racionalismo é reacender o espírito do dogmatismo. 
Ele acredita poder forçar a entrada no domínio metafísico pela via do 
pensamento puramente conceitual. Infere proposições materiais de princípios 
formais, deduz conhecimentos a partir de meros conceitos. Justamente esse 
espírito dogmático do racionalismo tem continuamente chamado à liça seu 
antípoda, o empirismo. 
Origem do Conhecimento: Empirismo 

Johannes Hessen, no seu livro “Teoria do Conhecimento”, contrapõe à 
tese do racionalismo, segundo a qual a verdadeira fonte do conhecimento é o 
pensamento, a razão, o empirismo (de empeiría, experiência). 

O empirismo contrapõe a antítese, dizendo que a única fonte do 
conhecimento humano é a experiência. Segundo o empirismo, a razão não 
possui nenhum patrimônio apriorístico. A consciência cognitiva não retira seus 
conteúdos da razão, mas exclusivamente da experiência.  

Por ocasião do nascimento, o espírito humano está vazio de conteúdos, 
é uma tabula rasa, uma folha em branco sobre a qual a experiência irá 
escrever. Todos os nossos conceitos, mesmo os mais universais e abstratos, 
provêm da experiência. 

Se o racionalismo deixava-se conduzir por uma ideia determinada, por 
um ideal de conhecimento, o empirismo parte de fatos concretos. Para 
justificar seu ponto de vista, aponta o desenvolvimento do pensamento e do 
conhecimento humanos, que prova a grande importância da experiência para 
que o conhecimento ocorra.  
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Primeiramente, a criança tem percepções concretas. Com base nessas 
percepções, vai aos poucos formando representações e conceitos gerais. 
Estas, portanto, desenvolvem-se organicamente a partir da experiência. Seria 
inútil procurar por conceitos que já estivessem prontos no espírito ou que se 
formassem independentemente da experiência. A experiência aparece, assim, 
como a única fonte do conhecimento. 

Se, em sua maioria, os racionalistas provinham da matemática, a 
história do empirismo mostra que seus representantes provêm quase sempre 
das ciências naturais. Isso é compreensível, já que, nas ciências naturais, a 
experiência desempenha o papel decisivo.  

O que vale aí é o estabelecimento de fatos por meio da observação 
cuidadosa. O pesquisador é completamente dependente da experiência. É 
muito natural que alguém, trabalhando principal ou exclusivamente de acordo 
com esses métodos das ciências naturais, esteja inclinado de antemão a 
colocar os fatores empíricos acima dos racionais.  

Se o epistemólogo de orientação matemática chega facilmente a 
encarar o pensamento como a única fonte de conhecimento, o filósofo 
provindo das ciências naturais estará inclinado a considerar a experiência 
como a fonte e o fundamento de todo o conhecimento humano. 

Costumamos distinguir dois tipos de experiência:  

1. a interna consiste na autopercepção;   

2. a externa, na percepção sensível.  

Há uma forma de empirismo para a qual apenas a última tem validade. 
Johannes Hessen a chama de sensualismo (de sensus, sentido). 

John Locke (1632-1704) combate com toda firmeza a doutrina das 
ideias inatas. A alma é um "papel em branco". Nele, a experiência vai aos 
poucos cobrindo com marcas escritas. Há uma experiência externa (sensação) 
e outra interna (reflexão).  

Os conteúdos da experiência são ideias ou representações, algumas 
simples, outras complexas. Estas são formadas a partir de ideias simples. A 
essas ideias simples pertencem as qualidades sensíveis primárias e 
secundárias.  

Uma ideia complexa é, por exemplo, a ideia de uma coisa ou 
substância. Ela é a soma das propriedades sensíveis da coisa.  
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O pensamento, aqui, não acrescenta nenhum fator novo, mas limita-se 
a pôr os diferentes dados da experiência em conexão uns com os outros. Se 
isso é correto, não há nada em nossos conceitos que não provenha da 
experiência interna ou externa.  

Quanto à origem psicológica do conhecimento, portanto, Locke 
manteve um ponto de vista estritamente empirista. O mesmo não aconteceu, 
porém, no que diz respeito à questão sobre a validade lógica. Embora todos os 
conteúdos do conhecimento provenham da experiência, ensina ele, sua 
validade lógica não se limita à experiência.  

Há muitas verdades completamente independentes da experiência e 
que, por isso, têm validade universal. A esse grupo pertencem, sobretudo as 
verdades da matemática. O fundamento de sua validade não está na 
experiência, mas no pensamento. Assim, o princípio empirista é violado por 
Locke quando admite verdades a priori. 

  
Origem do Conhecimento: Intelectualismo, Apriorismo e Posicionamento 
Crítico 

Johannes Hessen, no livro “Teoria do Conhecimento”, afirma que 
racionalismo e empirismo são opostos. Onde existem opostos, porém, 
geralmente também não faltam tentativas de fazer a mediação entre eles. 
Uma tentativa de mediação entre racionalismo e empirismo é encontrada na 
orientação epistemológica que podemos chamar de intelectualismo.  

Se para o racionalismo o pensamento é a fonte e o fundamento do 
conhecimento, e para o empirismo essa fonte e fundamento é a experiência, 
o intelectualismo considera que ambas participam na formação do 
conhecimento.  

Como o racionalismo, o intelectualismo sustenta a existência de juízos 
necessários ao pensamento e com validade universal concernentes não apenas 
aos objetos ideais (isso os principais representantes do empirismo também 
admitem), mas também aos objetos reais. Mas enquanto o racionalismo 
considera os elementos desses juízos, os conceitos, como um patrimônio a 
priori de nossa razão, o intelectualismo deriva esses elementos da 
experiência.  

Como o nome já diz (inrelligere, deinrus legere, ler dentro), segundo o 
intelectualismo, a consciência cognitiva lê na experiência, retira seus 
conceitos da experiência.  
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Porém, o empirista quer dizer que no entendimento, no pensamento, 
não está contido nada de novo, nada que seja diferente dos dados da 
experiência. O intelectualismo afirma exatamente o oposto. Para ele, além 
das representações intuitivas sensíveis, existem também conceitos.  

Como conteúdos não-intuitivos da consciência, os conceitos são 
essencialmente distintos das representações sensíveis, embora mantenham 
com elas uma relação genética, na medida em que são obtidos a partir dos 
conteúdos da experiência. Assim, experiência e pensamento constituem 
conjuntamente o fundamento do conhecimento humano. 

Esse ponto de vista foi desenvolvido já na Antiguidade. Seu fundador foi 
Aristóteles. Com ele, racionalismo e empirismo chegam, de certo modo, a 
uma síntese. 

Johannes Hessen, no livro “Teoria do Conhecimento”, conta que a 
história da Filosofia apresenta ainda uma segunda tentativa de mediação 
entre racionalismo e empirismo: o apriorismo.  

O apriorismo também considera tanto a experiência quanto o 
pensamento como fontes do conhecimento. Apesar disso, a determinação das 
relações entre experiência e pensamento toma, aqui, uma direção 
diametralmente oposta à do intelectualismo.  

Segundo o apriorismo, nosso conhecimento apresenta, como o nome 
dessa tendência já diz, elementos que são a priori independentes da 
experiência. Essa também era decerto a opinião do racionalismo. Enquanto 
este, porém, considerava os fatores a priori como conteúdos, como conceitos 
completos, esses fatores são, para o apriorismo, de natureza formal. Eles não 
são conteúdos do conhecimento, mas, formas do conhecimento. Essas formas 
recebem seu conteúdo da experiência. Aqui, o apriorismo separa-se do 
racionalismo e aproxima-se do empirismo.  

Os fatores apriorísticos assemelham-se, num certo sentido, a 
recipientes vazios que a experiência vai enchendo com conteúdos concretos. 
O princípio que governa o apriorismo diz o seguinte: "conceitos sem intuições 
são vazios; intuições sem conceitos são cegas".  

À primeira vista, essa proposição parece concordar com o axioma 
fundamental do intelectualismo aristotélico-escolástico. E, de fato, ambos 
concordam no que diz respeito à existência de um fator racional e de um 
fator empírico no conhecimento humano.  
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Mas eles determinam as relações entre esses dois fatores de maneiras 
muito diferentes. O intelectualismo deriva o fator racional do fator empírico. 
Todos os conceitos provêm, segundo ele, da experiência.  

O apriorismo recusa terminantemente tal derivação. O fator a priori 
não provém, segundo ele, da experiência, mas do pensamento, da razão. A 
razão leva, por assim dizer, as formas a priori até o material da experiência e 
determina, dessa forma, os objetos do conhecimento. O pensamento não se 
comporta receptiva e passivamente em face da experiência como no 
intelectualismo, mas espontânea e ativamente. 

O fundador desse apriorismo é Kant. Toda sua filosofia foi governada 
pela tendência a mediar entre o racionalismo de Leibniz e Wolff e o 
empirismo de Locke e Hume. E ele o fez afirmando que o material do 
conhecimento provém da experiência, enquanto a forma provém do 
pensamento. 

Se às observações criticas feitas na apresentação do racionalismo e do 
empirismo quisermos acrescentar, como complemento, um posicionamento de 
princípio frente às duas orientações, deveremos manter o problema 
psicológico rigorosamente separado do lógico. Se nos fixamos no primeiro, 
considerando o racionalismo e o empirismo como respostas à questão sobre a 
origem psicológica do conhecimento humano, então ambos são falsos.  

O empirismo, que deriva da experiência todo o conteúdo do 
conhecimento e que, portanto, só reconhece os conteúdos intuitivos de 
consciência, é refutado pelos resultados da moderna Psicologia do 
Pensamento. A Psicologia tem mostrado que, além dos conteúdos intuitivos de 
consciência, há outros não-intuitivos e que, além dos conteúdos sensoriais, há 
outros que são intelectuais.  

Ela evidenciou que os conteúdos de pensamento, os conceitos, são algo 
especificamente distinto das percepções e representações e formam uma 
classe especial de conteúdos de consciência. Mostrou, além disso, que, 
mesmo nas percepções mais simples, já está contido um pensamento e que, 
portanto, não somente a experiência, mas também o pensamento participa da 
sua produção. Com isso, o empirismo (psicologicamente entendido) é 
refutado.  

Mas o racionalismo também não se sustenta no confronto com a 
Psicologia. Com efeito, a Psicologia desconhece conceitos inatos ou nascidos 
de fontes transcendentes. Muito pelo contrário, ela mostra que a formação de 
conceitos é condicionada pela experiência e que, portanto, o surgimento dos 
conceitos envolve não apenas o pensamento, mas também a experiência.  
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Assim, se o racionalismo deriva tudo do pensamento e o empirismo 
deriva tudo da experiência, devemos contrapor a ambos os resultados da 
Psicologia que apontam para uma mescla de conteúdos intuitivos e não-
intuitivos na consciência, para uma atuação conjunta de fatores racionais e 
empíricos no conhecimento humano. 

Se considerarmos o racionalismo e o empirismo sob o ponto de vista do 
problema lógico e virmos neles duas soluções para a questão sobre a validade 
do conhecimento humano, chegaremos a resultados semelhantes. Tampouco 
agora poderemos dar razão quer ao racionalismo, quer ao empirismo. Mais 
precisamente deveremos distinguir entre:  

1. o conhecimento das ciências ideais e  

2. o conhecimento das ciências reais.  

A própria história dos dois pontos de vista já nos conduz a tal distinção. 
Vimos que os racionalistas provêm, em sua maioria, da Matemática, uma 
ciência ideal, ao passo que os empiristas provêm da Ciência da Natureza, uma 
ciência real. Vimos também que eles estariam cobertos de razão se 
restringissem suas doutrinas epistemológicas ao campo do conhecimento que 
cada um tem em mente.  

O racionalista ensina que nosso conhecimento tem seu fundamento de 
valor na razão, que a validade de nossos juízos está assentada no 
pensamento, ensinamento que se ajusta perfeitamente às ciências ideais. 
Quando eu considero uma proposição da Lógica (o princípio de contradição, 
por exemplo) ou da Matemática (por exemplo, a proposição "o todo é maior 
do que a parte"), não preciso de modo algum consultar a experiência para 
conhecer sua verdade. Basta comparar os conceitos contidos em cada uma 
delas para reconhecer a verdade dessas proposições. Essas proposições, 
portanto, têm uma validade completamente independente da experiência, 
ou, para utilizar a expressão técnica, são a priori. Leibniz chama-as de 
verdades de razão. 

As coisas passam-se de modo completamente diverso no domínio das 
ciências reais, isto é, as ciências naturais e as ciências do espírito. No interior 
desse domínio, vale de fato a tese empirista segundo a qual nosso 
conhecimento se baseia na experiência, nossos juízos encontram na 
experiência seu fundamento de verdade. 

Evidências mostram que tanto a experiência quanto o pensamento 
tomam parte na produção do conhecimento. Ora, é exatamente essa a 
doutrina tanto do intelectualismo quanto do apriorismo. Ambos afirmam que 
nosso conhecimento apresenta tanto fatores racionais quanto empíricos. 
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Para nos posicionarmos criticamente no debate entre realismo e 
idealismo, o idealismo não consegue mostrar que o realismo seja contraditório 
e, em função disso, inadmissível. Por outro lado, o realismo também não 
consegue derrotar definitivamente seu adversário. Ele não pode fazer com 
que prevaleçam razões logicamente necessárias, mas apenas razões prováveis. 

Parece, portanto, que o conflito mais geral entre idealismo e realismo 
não tem como ser resolvido. E é realmente isso o que ocorre se (e na medida 
em que) lançamos mão apenas de um método racional.  

Nem o realismo nem o idealismo deixam-se provar ou refutar por meios 
puramente racionais. Uma decisão só parece ser possível nesse caso por vias 
irracionais. O realismo volitivo mostra-nos esta via. Frente ao idealismo, que 
pretende fazer do homem um ser puramente intelectual, ele destaca o 
aspecto volitivo e enfatiza que o homem é, antes de mais nada, um ser que 
quer e que age.  

Quando o homem, querendo e se esforçando, encontra resistências, 
vivencia imediatamente a realidade nessas resistências. Desse modo, nossa 
convicção acerca da realidade do mundo exterior não se baseia em uma 
conclusão lógica, mas em uma vivência imediata. 

As Leis do Caos 

Ilya Prigogine (Moscou, 1917-Bruxelas, 2003) foi um químico russo 
naturalizado belga. Recebeu o Prêmio Nobel de Química de 1977 por seus 
estudos em termodinâmica de processos irreversíveis com a formulação da 
Teoria das Estruturas Dissipativas. Dissipação de energia é o processo de 
transferência de energia, geralmente em forma de calor, que não pode ser 
revertido. 

Ele é o autor de As Leis do Caos (São Paulo; Editora Unesp; 2002), livro 
em que, na sua Introdução, discute o conceito de um “fim da Ciência”. 
Repete a pergunta fundamental de Richard Feynman: qual será o futuro da 
Ciência? Continuaremos para sempre descobrir novas leis? Chegaremos a um 
ponto em que todas as leis, determinantes do essencial dos fenômenos, 
seriam conhecidas? 

A tese exposta nesse livro adota uma perspectiva diferente da noção de 
Lei da Natureza, que se refere a um universo fundamentalmente reversível, 
não reconhecendo a diferença entre o passado e o futuro. Nesse sentido, a 
Física repete a mais paradoxal das negações, a da seta (ou irreversibilidade) 
do tempo. 
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A Ciência do Devir e a Física do Não-Equilíbrio foram relegadas à 
fenomenologia. A solução desse paradoxo passa por uma generalização do 
conceito de Leis da Natureza. O conceito novo surge da noção de instabilidade 
dinâmica associada à de “caos”. 

Ao contrário do que acha o senso comum, caos não sugere desordem ou 
imprevisibilidade. Prigogine acha que é possível incluir o “caos” nas Leis da 
Natureza, desde que “generalizemos essa noção para nela incluirmos as 
noções de probabilidade e de irreversibilidade”. 

Em suma, a noção de instabilidade obriga-nos a abandonar a descrição 
de situações individuais, como trajetórias ou funções de onda, para 
adotarmos descrições estatísticas. É, pois, no plano estatístico que podemos 
evidenciar o aparecimento de uma simetria temporal quebrada. 

A formulação tradicional das Leis da Natureza contrapunha as leis 
fundamentais atemporais às descrições fenomenológicas, que incluem a seta 
do tempo. A reconsideração do “caos” leva também a uma nova coerência, a 
uma Ciência que não fala apenas de Leis, mas também de Eventos, a qual não 
está condenada a negar o surgimento do novo, o que é uma recusa da sua 
própria atividade criativa. 

Hoje, conhecemos diversas classes de sistemas instáveis, seja os que 
operam em tempos discretos, seja os dinâmicos em que o tempo age de modo 
contínuo. Atualmente, a descrição fundamental aceita pela Física se faz em 
termos de sistemas instáveis. 

Nesse livro, Ilya Prigogine não apresenta uma exposição sistemática dos 
problemas ligados à noção de instabilidade e de sua ligação com a 
irreversibilidade. Inicia-o aceitando que um título como As Leis do Caos pode 
parecer paradoxal. Existem Leis do Caos?! O caos não é, por definição, 
“imprevisível”? 

Na perspectiva clássica, uma Lei da Natureza estava associada a uma 
descrição determinista e reversível no tempo, em que o futuro e o passado 
desempenhavam o mesmo papel. A introdução o caos obriga-nos a generalizar 
a noção de Lei da Natureza e nela introduzir os conceitos de probabilidade e 
de irreversibilidade. 

O caos nos obriga a reconsiderar a nossa descrição fundamental da 
Natureza. Ele tem um papel-chave em todos os níveis dessa descrição, quer 
microscópico, quer macroscópico, quer cosmológico. 

Prigogine está interessado no caos tal como resulta das equações 
dinâmicas clássicas ou quânticas que, na esfera de nossos conhecimentos, 
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correspondem à descrição microscópica fundamental. Concentra-se sobretudo 
na chamada descrição fundamental do comportamento da matéria. 

O caos é sempre a consequência de fatores de instabilidade. O pêndulo, 
na ausência de atrito, é um sistema estável, mas o que mais interessa à Física 
são os sistemas instáveis. Neles, uma pequena perturbação amplifica-se, e 
trajetórias inicialmente próximas divergem.  

A instabilidade introduz novos aspectos essenciais. Ela tem incidência 
sobre os conceitos de determinismo, a irreversibilidade e, praticamente, 
todos esses problemas ganham uma nova luz. Trata-se de uma reformulação 
das Leis da Natureza. 

As Ciências Básicas exprimem-se em termos matemáticos. Os 
“cientistas” não leem os romancistas e os “humanistas” são insensíveis à 
beleza da matemática. Essa dicotomia se baseia no modo como a noção de 
tempo é incorporada em cada uma dessas duas culturas. 

Nas Ciências Naturais, o ideal tradicional era alcançar a certeza 
associada a uma descrição determinista. Ao contrário, as noções de incerteza, 
de escolha e de risco dominam as Ciências Humanas, quer se trate de 
Economia, quer de Sociologia. 

É o modo de descrever o curso do tempo que distingue as duas culturas. 
Antes, imaginava-se que se distinguiam pela complexidade: a Física ocupar-
se-ia então dos chamados fenômenos simples, e as Ciências Humanas, dos 
fenômenos complexos. Mas, hoje, a diversidade entre fenômenos simples e 
complexos tem-se reduzido. 

É possível estabelecer modelos simples para descrever, de modo 
esquemático, problemas considerados tradicionalmente complexos, com o 
funcionamento do cérebro ou o comportamento das sociedades, seja de 
insetos, seja de humanos. 

O tempo é a nossa dimensão existencial e fundamental. É a base da 
criatividade dos artistas, dos filósofos e dos cientistas. A Ciência Clássica 
empobreceu a noção de tempo, pois não se fez nenhuma distinção entre o 
passado e o futuro. Inclusive nas Ciências Humanas, o futuro e o passado 
desempenham papéis diferentes. Como a “seta do tempo” pode surgir do não-
tempo? Será talvez uma ilusão o tempo que percebemos? 

A história do Paradoxo do Tempo pode ser subdividida em três etapas: 

1. a tomada de consciência no fim do século XIX, 

2. o seu inesperado reaparecimento nas últimas décadas, e 
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3. a sua muito recente solução em que as noções de instabilidade e de 
caos assumem um papel essencial. 

Na posição tradicional, é possível contrapor “ser” e “devir” como 
contrapontos “verdade” e “ilusão”? Essa era a posição de Platão e da Física 
Clássica, cuja ambição era descobrir o que permanece imutável para além da 
mudança aparente. A noção de evento ficava excluída dessa descrição, daí a 
dificuldade de desembocar em uma Física sem eventos. 

Lucrécio – ler A Virada – introduziu a noção de clinamen, que perturba a 
queda dos átomos no vazio, para aparecer mudança em relação às condições 
iniciais, permitindo o aparecimento de novidades. Dois mil anos depois, 
Einstein verifica que o tempo de emissão espontânea de fótons (luz) é 
determinado pelo acaso. 

A Ciência Moderna baseia-se, pois, no truísmo representado pela noção 
de Leis da Natureza, quando se elimina o tempo. Talvez, para isso, o 
elemento teológico tenha um papel importante. Tudo é dado, portanto, 
novidade, escolha ou ação espontânea dependem de nosso ponto de vista 
humano, ao passo que o sobrenatural explicaria o presente conter o futuro 
assim como o passado. Sob essa ótica, o estudioso conhecedor das Leis da 
Natureza aproxima-se, progressivamente, desse conhecimento divino. 

A Física Clássica baseava-se no estudo da gravitação e do 
eletromagnetismo. A Física Moderna acrescentou a ela outros tipos de 
interação. Um dos seus problemas é o da unificação das interações. Os físicos 
têm o desejo de descobrir uma única Lei a partir da qual fosse possível 
derivar todas as outras. 

A unificação das interações está muito longe de ser o único problema 
ainda a ser resolvido hoje. Desde o século XIX, o surgimento de ciências 
baseadas em paradigmas diversos abriu outras perspectivas metodológicas. A 
Biologia darwiniana e a Termodinâmica são Ciências da Evolução. 

A Termodinâmica é a ciência da Era Industrial, mas posteriores e 
rápidas transformações das nossas relações com a natureza começavam a se 
tornar motivo de profunda ansiedade. Será que o esgotamento dos recursos 
naturais ameaça a Humanidade? O Universo está condenado a evoluir na 
direção da morte térmica? 

Depois de Darwin, a Biologia é a expressão de um paradigma 
evolucionista. Mas o darwinismo insistia no surgimento de novidades, novas 
espécies, novos modos de adaptação e novos nichos ecológicos, enquanto a 
visão termodinâmica só falava do nivelamento e da morte térmica. O Universo 
teria começado a se formar em um nível muito baixo de entropia, 
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correspondente a uma “ordem” inicial, para chegar, depois de um período 
suficientemente longo, à morte térmica. 

Mas em que consistia a ordem inicial? É verdade que o único fator 
previsível do Universo é a sua morte? O surgimento dos paradigmas evolutivos 
contribuiu para trazer de volta o Paradoxo do Tempo ao domínio da Ciência. 
Na Ciência newtoniana, não existia uma seta do tempo. O conceito de 
irreversibilidade é essencial tanto para a Termodinâmica, quanto para a 
Biologia. Não será também para a Economia? 

Quando se afasta da armadilha mental do Equilíbrio Atemporal, não há 
retorno. É irreversível o rumo multidisciplinar da Ciência Econômica ao tratar 
de dependência de trajetórias caóticas com o objetivo de entender toda a 
complexidade do seu objeto de estudo: a sociedade humana e seu meio-
ambiente econômico.  Os agentes econômicos interagem entre si e com o 
meio-ambiente, afetando este de maneira dinâmica. Suas inovações levam à 
ruptura com a rotina em uma destruição criativa de meio-ambiente, seja o 
institucional, seja o natural. 

Um economista pesquisador necessita adotar o pluralismo metodológico 
que o propiciará conhecer Economia Comportamental (ou Psicologia 
Econômica), Economia Institucionalista (ou Sociologia Econômica), Economia 
Evolucionária (ou Biologia Econômica), enfim, Economia da Complexidade. 
Este é seu desafio. 

  

O Fim das Certezas: Tempo, Caos e as Leis da Natureza 

Ilya Prigogine é o autor de O Fim das Certezas: Tempo, Caos e as Leis 
da Natureza (São Paulo; Editora Unesp; 1996), onde, no Prólogo, apresenta 
Uma Nova Racionalidade.  

Ele cita Karl Popper. O senso comum tende a afirmar “que todo evento 
é causado por um evento que o procede, de modo que se poderia predizer ou 
explicar qualquer evento. Por sua vez, o senso comum atribui às pessoas a 
capacidade de escolher livremente entre várias vias de ações distintas”. Esta 
tensão no interior do senso comum traduz-se no Dilema do Determinismo. 

Esse dilema tem como desafio nossa relação com o mundo e, 
particularmente, com o tempo. O futuro está dado ou está em perpétua 
construção? É uma ilusão a crença em nossa liberdade de autodeterminação? 

A questão do tempo está na encruzilhada do problema da existência e 
do conhecimento. O tempo é a dimensão fundamental de nossa existência. Foi 
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a incorporação do tempo no esquema conceitual da Física de Galileu o ponto 
de partida da Ciência Ocidental. 

Einstein afirmou que “o tempo é ilusão”. Tal como foi incorporado nas 
Leis Fundamentais da Física, da dinâmica clássica newtoniana até a 
relatividade e a Física quântica, não se autoriza nenhuma distinção entre o 
passado e o futuro. É uma profissão de fé: em termos de descrição 
fundamental da Natureza, não há seta do tempo. 

No entanto, nas Ciências Humanas, assim como nas Biológicas, o 
passado e o futuro desempenham papéis diferentes, não há simetria temporal 
no mundo. O Paradoxo do Tempo transpõe para a Física o Dilema do 
Determinismo. 

O físico Ludwig Boltzmann acreditava poder seguir o exemplo de 
Charles Darwin na Biologia e fornecer uma descrição evolucionista dos 
fenômenos físicos. Colocou em evidência a contradição entre as Leis da Física 
Newtoniana, baseadas na equivalência entre passado e futuro, e toda 
tentativa de formulação evolucionista que afirme uma distinção essencial 
entre futuro e passado. 

Desde então, a seta do tempo foi relegada ao domínio da 
Fenomenologia. Nós, humanos, observadores limitados, seríamos responsáveis 
pela diferença entre passado e futuro. Esta tese reduz a seta do tempo ao 
caráter aproximado de nossa descrição da natureza. 

No entanto, com Boltzmann a situação mudou completamente. O 
desenvolvimento espetacular da Física de não-equilíbrio e da dinâmica de 
sistemas instáveis associados à ideia de caos força-nos a revisar a noção de 
tempo tal como é formulada desde Galileu. 

Nasceu, então, uma nova ciência: a Física dos processos de não-
equilíbrio. Essa ciência levou a conceitos novos, como a auto-organização e as 
estruturas dissipativas, que são hoje amplamente utilizados em áreas que vão 
desde a Ecologia até às Ciências Sociais, passando pela Química e Biologia. 

A Física do Não-Equilíbrio estuda os processos dissipativos, 
caracterizados por um tempo unidirecional e, com isso, confere uma nova 
significação à irreversibilidade.  

Precedentemente, a seta do tempo estava associada a processos muito 
simples, como a difusão, o atrito, a viscosidade. Podia-se concluir que esses 
processos eram compreensíveis com o auxílio simplesmente das Leis da 
Dinâmica. 
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Hoje, a irreversibilidade está na base de um sem-número de fenômenos 
novos, como a formação de turbilhões, das oscilações químicas ou da radiação 
laser. Todos esses fenômenos ilustram o papel construtivo fundamental da seta 
do tempo. 

A irreversibilidade não pode mais ser identificada como uma mera 
aparência que desapareceria se tivéssemos acesso a um conhecimento 
perfeito. Ela é uma condição essencial de comportamentos coerentes em 
populações de bilhões de moléculas. 

A matéria é cega ao equilíbrio ali onde a seta do tempo não se 
manifesta. Mas quando esta se manifesta, longe do equilíbrio, a matéria 
começa a ver! 

Sem a coerência dos processos irreversíveis de não-equilíbrio, o 
aparecimento da vida na Terra seria inconcebível. Somos filhos da seta do 
tempo. 

O segundo desenvolvimento relativo à revisão do conceito de tempo na 
Física foi o dos sistemas dinâmicos instáveis. A Ciência Clássica privilegiava a 
ordem, a estabilidade, ao passo que em todos os níveis de observação 
reconhecemos agora o papel primordial das flutuações e da instabilidade. 

Associadas a essas noções, aparecem também as escolhas múltiplas e os 
horizontes de previsibilidade limitada. Noções como a de caos tornaram-se 
populares e invadem todos os domínios da Ciência, da Cosmologia à Economia. 

Os sistemas dinâmicos instáveis levam a uma formulação nova das leis 
fundamentais da Física. Esta formulação quebra a simetria entre o passado e 
o futuro que a Física tradicional afirmava, inclusive a Mecânica e a 
Relatividade.  

Essa Física tradicional unia conhecimento completo e certeza: desde 
que fossem dadas as condições iniciais apropriadas, elas garantiam a 
previsibilidade do futuro e a possibilidade de retrodizer o passado. Desde que 
a instabilidade é incorporada, a significação das Leis da Natureza ganha um 
novo sentido. Doravante, elas exprimem possibilidades. 

A ambição desse livro de Ilya Prigogine é apresentar essa transformação 
das Leis da Física e, portanto, de toda a nossa discrição da Natureza. 
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Paradoxo do Tempo 

Outras questões apresentadas por Ilya Prigogine, em O Fim das 
Certezas: Tempo, Caos e as Leis da Natureza (São Paulo; Editora Unesp; 
1996), estão diretamente ligadas ao problema do Tempo. 

Uma é o papel estranho conferido ao observador na Teoria Quântica 
que diz respeito a um sistema físico cujas grandezas físicas observáveis 
assumem valores discretos, de tal modo que a passagem de um determinado 
valor para outro ocorre de maneira descontínua. O Paradoxo do Tempo faz de 
nós os responsáveis pela quebra de simetria temporal observada na Natureza. 

O observador é que seria responsável por um aspecto fundamental da 
Teoria Quântica, que é a chamada “redução da função de onda”. Este papel 
que ela atribui ao observador é que deu à Mecânica Quântica seu aspecto 
aparentemente subjetivista e suscitou controvérsias intermináveis. 

A medição, que impõe uma referência ao observador, corresponde a 
uma quebra da simetria temporal. A introdução da instabilidade leva a uma 
quebra da simetria do tempo. O observador quântico perde, a partir daí, seu 
estatuto singular! 

A solução do Paradoxo do Tempo fornece também uma solução ao 
Paradoxo Quântico e leva uma formulação realista da teoria. Isso não nos faz 
voltar à ortodoxia clássica e determinista. Pelo contrário, nos leva a afirmar 
ainda mais o caráter estatístico da Mecânica Quântica. 

Tanto na dinâmica clássica quanto na Física Quântica, as leis 
fundamentais exprimem possibilidades e não mais certezas. Temos não só 
Leis, mas também Eventos que não são dedutíveis das Leis, mas atualizam as 
suas possibilidades.  

Quanto ao evento primordial que a Física batizou de “big-bang”, o que 
significa? Fornece-nos ele as raízes do Tempo? Começou o Tempo com o big-
bang? Ou o Tempo preexistia ao nosso Universo? 

Chegamos aí às fronteiras de nossos conhecimentos, em uma área em 
que o raciocínio físico e a especulação dificilmente se demarcam. É 
prematuro falar de demonstração ou prova, mas é interessante analisar as 
possibilidades conceituais. 

Podemos conceber hoje o big-bang como um evento associado à 
instabilidade, o que implica que ele é o ponto de partida de nosso Universo, 
mas não o do Tempo. Enquanto o nosso Universo tem uma idade, o meio cuja 
instabilidade produziu este Universo não a teria. Nesta concepção, o Tempo 
não tem início e provavelmente não tem fim! 
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Mesmo em suas fronteiras, a Física pode afirmar o caráter primordial da 
seta do tempo, mas o essencial continua sena a formulação das Leis da 
Natureza na área em se situa principalmente o nosso diálogo experimental, a 
área das baixas energias, a da Física macroscópica, da Química e da Biologia. 
É exatamente aí que se atam os laços que unem a existência humana à 
natureza. 

A questão do tempo e do determinismo não se limita às ciências, mas 
está no centro do pensamento ocidental desde a origem do que chamamos 
racionalidade e que situamos na época pré-socrática.  

Como conceber a criatividade humana ou como pensar a Ética em um 
mundo determinista? Esta questão traduz uma tensão profunda no interior de 
nossa tradição, que se pretende, ao mesmo tempo, promotora de um saber 
objetivos e afirmação do ideal humanista de responsabilidade e de liberdade. 

A democracia e as ciências modernas são ambas herdeiras da mesma 
história, mas essa história levaria a uma contradição se as ciências fizessem 
triunfar uma concepção determinista da natureza, ao passo que a democracia 
encarna o ideal de uma sociedade livre. 

Considerarmo-nos estrangeiros à Natureza implica um dualismo 
estranho à aventura das Ciências, bem como à paixão da inteligibilidade 
própria do mundo ocidental. Esta paixão consiste em “reencontrar sua 
unidade com as raízes de seu ser”. 

Ilya Prigogine pensa situar-nos hoje em um ponto crucial dessa 
aventura, no ponto de partida de uma nova racionalidade que não mais 
identifica Ciência e Certeza, Probabilidade e Ignorância. 

A questão do futuro da Ciência é muitas vezes colocada em xeque. Para 
alguns, estamos próximos do fim, do momento em que seremos capazes de 
decifrar o “pensamento do sobrenatural”. Prigogine crê, pelo contrário, que 
estamos apenas no começo da aventura. 

Assistimos ao surgimento de uma Ciência que não mais se limita a 
situações simplificadas, idealizadas, mas nos põe diante da Complexidade do 
Mundo Real, uma Ciência que permite que se viva a criatividade humana como 
a expressão singular de um traço fundamental comum a todos os níveis da 
Natureza. 

Ilya Prigogine tentou apresentar esta transformação conceitual, que 
implica a abertura de um novo capítulo na fecunda história das relações entre 
Física e Matemática, sob uma forma legível e acessível a todo leitor 
interessado na evolução de nossas ideias sobre a Natureza. Toda inovação 



  64

conceitual exige uma justificação precisa e deve delimitar as situações que 
permite predições novas, inclusive as verificadas por simulações feitas no 
computador. 

Embora este livro de Ilya Prigogine, O Fim das Certezas: Tempo, Caos e 
as Leis da Natureza, seja fruto de décadas de trabalho, estamos apenas no 
início desse novo capítulo da história de nosso diálogo com a Natureza. Mas o 
tempo de vida de cada um de nós é limitado, por isso, Prigogine decidiu 
apresentar os resultados como eles existiam na data de sua publicação. Não é 
a visita de um Museu de Arqueologia que o leitor está convidado, mas sim a 
uma excursão por uma Ciência em evolução. 

Imposturas Intelectuais: O Abuso da Ciência pelos Filósofos Pós-
Modernos 

Em 1996, uma respeitada publicação americana de estudos culturais, a 
"Social Text", publicou um artigo de título estranho: "Transgredindo as 
fronteiras: Em direção a uma hermenêutica transformativa da gravitação 
quântica". Seu autor, Alan Sokal, sustentava suas ideias com longas citações 
de eminentes pensadores americanos e franceses. 

Pouco depois, Sokal revelou o artigo ser uma paródia. Seu objetivo era, 
usando a sátira, atacar o cada vez mais comum abuso da terminologia 
científica e a irresponsável extrapolação de ideias das Ciências Naturais para 
as Ciências Sociais. Mais amplamente, ele queria denunciar o relativismo pós-
moderno, que sustenta a tese de que a verdade objetiva não passa de uma 
convenção social. A brincadeira de Sokal deflagrou intenso debate nos meios 
intelectuais de todo o mundo. 

Em Imposturas Intelectuais, Sokal se junta a Jean Briemont, para reunir 
e analisar uma série de textos que ilustram as mistificações físico-
matemáticas perpetradas por Jacques Lacan, Julia Kristeva, Luce Irigaray, 
Bruno Latour, Jean Baudrillard, Gilles Deleuze, Félix Guattari e Paul Virilio. 
Nesse livro, Sokal e Bricmont mostram, sob o jargão pernóstico e a aparente 
erudição científica, “o rei está nu”. 

Quando o “Imposturas Intelectuais: O Abuso da Ciência pelos Filósofos 
Pós-Modernos” (tradução Max Altman - Rio de Janeiro; Record. 2010) foi 
publicado na França no final de 1997, ondas de choque abalaram a 
"intelligentsia" francesa. Aclamado e atacado em todo o mundo, o livro abriu 
um debate sobre os parâmetros de rigor intelectual e honestidade. Mesmo 
depois de centenas de artigos na imprensa e de textos na Internet, a batalha 
continua. 
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Alan Sokal é professor de Física na Universidade de Nova York. Jean 
Bricmont é professor de Física Teórica na Universidade de Louvain na Bélgica. 

Afirmam: “encontra-se, com frequência, nos discursos pós-modernistas 
a ideia segundo a qual desenvolvimentos científicos mais ou menos recentes 
não só modificaram nossa visão sobre o mundo, mas também produziram 
profundas mudanças filosóficas e epistemológicas — em suma, que a 
verdadeira natureza da ciência mudou. Os exemplos citados mais 
constantemente em apoio a essas teses são a Mecânica Quântica, o Teorema 
de Gödel e a Teoria do Caos. Entretanto, pode-se também encontrar a flecha 
do tempo, a auto-organização, a geometria fractal, o big-bang e diversas 
outras teorias. Pensamos estas ideias estarem baseadas essencialmente em 
confusões”. 

Voltemos a nossa atenção à Teoria do Caos.  

Alan Sokal & Jean Bricmont enfocam três tipos de confusão:  

1. o relativo às implicações filosóficas da teoria,  

2. o surgido do uso metafórico das palavras “linear” e “não-linear”, e  

3. o ligado às extrapolações e aplicações apressadas. 

De que trata a Teoria do Caos? Existem muitos fenômenos físicos 
governados por leis deterministas, e, portanto, previsíveis em princípio. São, 
no entanto, imprevisíveis na prática em virtude da sua “sensibilidade às 
condições iniciais”. Isto significa dois sistemas obedecendo às mesmas leis 
podem:  

• em determinado momento, estar em estados bastante semelhantes 
(mas não idênticos), e  

• apesar disso, após um breve lapso de tempo, encontrar-se em estados 
muito diferentes.  

O fenômeno é expresso, figurativamente, quando se diz uma borboleta 
batendo as asas hoje em Madagascar poder provocar um furacão, daí a três 
semanas, na Flórida. É claro, a borboleta por si só não pode fazer muito. Mas, 
se compararmos os dois sistemas constituídos pela atmosfera terrestre com e 
sem o bater das asas da borboleta, o resultado daí a três semanas pode ser 
bastante diferente (com furacão ou não).  

Uma consequência prática disso é não nos considerarmos capazes de 
prever as condições meteorológicas mais além de umas poucas semanas à 
frente. Na verdade, teríamos de levar em conta uma gigantesca quantidade 
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de dados. Para tal precisão, mesmo o maior dos computadores imagináveis 
não daria conta do recado. 

Mais precisamente, consideremos um sistema cujo estado inicial não é 
completamente conhecido [FNC: como sempre ocorre na prática quando 
decisões ex-ante são vistas ex-post, isto é, a partir do “ponto de chegada” 
atual dos fatos transcorridos de um processo socioeconômico e político ainda 
em andamento]. É óbvio esta imprecisão dos dados iniciais se refletir na 
qualidade da previsão capaz de ser feita sobre o estado futuro do Sistema 
Complexo tal como a economia constitui. 

 Caso queiramos atingir certa precisão específica nas nossas predições 
finais, devemos nos perguntar por quanto tempo nossas predições 
permanecerão válidas. 

Em geral, as previsões vão se tornando mais inexatas enquanto o tempo 
passa. Contudo, a maneira pela qual a imprecisão aumenta difere de um 
sistema a outro: em alguns sistemas aumentará lentamente, em outros muito 
rapidamente. 

Em caso de um melhoramento técnico nos permitir reduzir à metade a 
imprecisão dos nossos conhecimentos sobre as condições iniciais, decorrerá o 
seguinte.  

1. Para o primeiro tipo de sistema (em que a imprecisão aumenta 
paulatinamente) a melhoria técnica nos permitirá dobrar a extensão do 
tempo durante o qual podemos predizer o estado do sistema com a 
desejada precisão.  

2. Todavia, para o segundo tipo de sistema (em que a imprecisão cresce 
rapidamente) ela nos permitirá aumentar nossa janela de 
previsibilidade em apenas uma quantidade determinada: por exemplo, 
uma hora adicional ou uma semana adicional (o quanto depende das 
circunstâncias).  

Simplificando um pouco, poderemos chamar:  

1. os sistemas do primeiro tipo de não-caóticos e  

2. os sistemas do segundo tipo de caóticos (ou “sensíveis às condições 
iniciais”).  

Os sistemas caóticos, portanto, são caracterizados pelo fato de sua 
previsibilidade ser fortemente limitada, porquanto até mesmo uma 
espetacular melhoria na precisão dos dados iniciais só nos levar a um aumento 
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do tempo relativamente medíocre durante o qual as predições permanecem 
válidas. 

Não é surpresa um sistema muito complexo, como o da atmosfera 
terrestre, ser difícil de predizer. O surpreendente é um sistema descrito por 
um pequeno número de variáveis e obediente a equações deterministas 
simples — por exemplo, um par de pêndulos acoplados um ao outro — poder, 
contudo, exibir comportamento muito complexo e extrema sensibilidade às 
condições iniciais. 

Entretanto, Alan Sokal & Jean Bricmont, no livro “Imposturas 
Intelectuais”, advertem: “não se deve tirar conclusões filosóficas 
apressadas”. Por exemplo, afirma-se amiúde: “a Teoria do Caos sinaliza os 
limites da ciência”. Mas muitos sistemas na natureza são não-caóticos! E, 
mesmo quando os cientistas estudam os sistemas caóticos, não se acham “em 
um beco sem saída” ou diante de uma barreira dizendo “é proibido seguir 
adiante”.  

A Teoria do Caos abre uma enorme área para futuras pesquisas e atrai a 
atenção para muitos objetos de estudo novos. Além disso, cientistas sérios 
sempre souberam não poderem predizer ou computar todas as coisas. Talvez 
seja desagradável ficar sabendo um objeto específico de interesse (como o 
clima no espaço de tempo de três semanas) foge da nossa capacidade de 
previsão. Porém, isso não estanca, de modo algum, o desenvolvimento da 
ciência.  

Por exemplo, os físicos do século XIX sabiam perfeitamente bem, na 
prática, é impossível conhecer as posições de todas as moléculas de um gás. 
Isto estimulou-os a desenvolver os Métodos da Física Estatística. Levou à 
compreensão de muitas propriedades dos sistemas (como os gases), compostos 
de grande número de moléculas. Métodos estatísticos semelhantes são 
empregados hoje para estudar os fenômenos caóticos. E, afinal de contas, a 
meta da ciência não é somente predizer, mas também compreender. 

Uma segunda confusão é acerca de Laplace e o determinismo.  

Nesta velha discussão sempre foi essencial distinguir entre:  

1. determinismo:  depende da evolução da natureza, independentemente 
de nós; 

2. previsibilidade: depende em parte da natureza e em parte de nós.  

Para nos convencermos disso, imaginemos um fenômeno perfeitamente 
previsível: um relógio, por exemplo. Ele está, entretanto, situado em lugar 
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inacessível, no cume de uma montanha. O tempo marcado pelo relógio é 
imprevisível, para nós, em virtude de não termos modo de conhecer o seu 
estado inicial. Todavia, seria ridículo dizer o movimento do relógio ter 
deixado de ser determinista.  

Ou, tomando outro exemplo, considere-se um pêndulo:  

1. quando não há força externa, seu movimento é determinista e não-
caótico;  

2. quando se aplica uma força periódica, seu movimento pode tornar-se 
caótico e, portanto, muito mais difícil de predizer, mas deixa de ser 
determinista? 

A obra de Laplace é, frequentemente, mal compreendida. Quando ele 
introduz o conceito de determinismo universal, de imediato se acrescenta: 
“nós permaneceremos sempre infinitamente afastados” desta “inteligência” 
imaginária e do conhecimento ideal da “respectiva situação dos seres 
componentes do mundo natural”, isto é, em linguagem moderna, das exatas 
condições iniciais de todas as partículas.  

Ele distinguiu, claramente, entre:  

1. o que a natureza faz e  

2. o conhecimento obtido a respeito dela.  

Ademais, Laplace enunciou este princípio no começo de um ensaio 
sobre a Teoria das Probabilidades. Mas o que é Teoria das Probabilidades para 
Laplace? Apenas um método capaz de nos permitir raciocinar em situações de 
desconhecimento parcial. O sentido do texto de Laplace estará 
completamente deturpado se alguém imaginar ele ter esperado chegar algum 
dia a um conhecimento perfeito e a uma previsibilidade universal. O objetivo 
do seu ensaio foi precisamente explicar como proceder na ausência de tal 
conhecimento perfeito — o que se dá, por exemplo, na Física Estatística. 

Ao longo das últimas três décadas, progressos notáveis foram feitos na 
Teoria Matemática do Caos. Porém, a ideia de alguns sistemas físicos poderem 
apresentar uma sensibilidade às condições iniciais não é nova. 

  
Mau Uso das Palavras “Linear” e “Não-Linear” 

“Imposturas Intelectuais”, livro de coautoria de Alan Sokal e Jean 
Bricmont (tradução Max Altman – Rio de Janeiro; Record. 2010), examina 
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também as confusões surgidas do mau uso das palavras “linear” e “não-
linear”. 

Em termos de modelização matemática, uma equação linear descreve 
uma situação na qual (simplificando um pouco) “o efeito é proporcional à 
causa”. 

Pode-se falar de uma ordem linear: significa os elementos de um 
conjunto estarem ordenados de tal forma que, para cada par de elementos a 
e b, se verifica exatamente uma das relações: a < b, ou a = b, ou a > b. 

Ora, os autores pós-modernistas acrescentaram um terceiro significado 
à palavra — vagamente relacionado com o segundo, porém frequentemente 
confundido por eles com o primeiro — ao falar de pensamento linear. 
Nenhuma definição precisa foi dada, porém o sentido geral é suficientemente 
claro: trata-se do pensamento lógico e racionalista do Iluminismo e da assim 
chamada Ciência “Clássica”, amiúde acusada de extremo reducionismo e 
numeridismo. 

Em oposição a este antigo modo de pensar, os autores pós-modernistas 
advogam um “pensamento não-linear” pós-moderno. O exato conteúdo deste 
último pensamento não está claramente explicado, mas é, aparentemente, 
uma metodologia para ir além da razão ao insistir na intuição e na percepção 
subjetiva. 

Supostamente, a chamada Ciência Pós-moderna — e particularmente a 
Teoria do Caos — justificaria e sustentaria este novo “pensamento não-
linear”. Todavia, esta asserção apoia-se simplesmente em uma confusão entre 
os três sentidos da palavra “linear”. 

Em virtude desses abusos, encontram-se frequentemente autores pós-
modernistas citando a Teoria do Caos como uma revolução contra a Mecânica 
de Newton, rotulada de “linear”. Citam também a Mecânica Quântica como 
exemplo de uma teoria não-linear. Na verdade, o “pensamento linear” de 
Newton utiliza equações perfeitamente não-lineares. 

Muitos exemplos na Teoria do Caos provêm da Mecânica de Newton, 
assim como o estudo do caos representa de fato a renaissance da mecânica 
newtoniana como como objeto de pesquisa de ponta. Ao mesmo tempo, a 
Mecânica Quântica é frequentemente atada como exemplo máximo de uma 
“ciência pós-moderna”, mas a equação fundamental da Mecânica Quântica — 
a equação de Schrödinger — é absolutamente linear. 

Além disso, a relação entre linearidade, caos e existência de uma 
solução explícita para determinada equação é, amiúde, mal compreendida. As 
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equações não-lineares são geralmente mais difíceis de resolver se comparadas 
às equações lineares, mas nem sempre: há problemas lineares muito difíceis 
e problemas não-lineares bastante simples. 

Por exemplo, as equações de Newton para o problema de Kepler dos 
dois corpos (o Sol e um planeta) são não-lineares e, no entanto, 
explicitamente solucionáveis. Além disso, para o caos ocorrer é necessário a 
equação ser não-linear e (de modo um pouco simplificado) e não 
explicitamente solucionável. Porém, estas duas condições não são suficientes 
— nem separadas nem juntas — para produzir o caos. Contrariamente ao 
muitas vezes pensado, um sistema não-linear não é necessariamente caótico. 

As dificuldades e confusões se multiplicam quando alguém tenta aplicar 
a Teoria Matemática do Caos a situações concretas na Física, na Biologia ou 
nas Ciências Sociais. Para fazer isto de maneira sensata, deve-se ter alguma 
ideia sobre as variáveis pertinentes e a espécie de evolução a que elas 
obedecem. 

Infelizmente, é muitas vezes difícil encontrar um modelo matemático 
ao mesmo tempo suficientemente simples de ser analisado e descrevendo 
apropriadamente os assuntos considerados. Esses problemas vêm à tona, na 
verdade, quando se tenta aplicar uma Teoria Matemática à realidade. Para 
tomar um exemplo de passado recente, Sokal & Bricmont sugere pensar na 
Teoria das Catástrofes. 

Segundo os autores do livro “Imposturas Intelectuais”, algumas 
“aplicações” fantasiosas da Teoria do Caos, por exemplo, na gestão das 
empresas ou mesmo na literatura, beiram o absurdo. E, para piorar as coisas, 
a Teoria do Caos, bem desenvolvida matematicamente, é frequentemente 
confundida com as teorias, ainda emergentes, da Complexidade e Auto-
organização. 

Outra grande confusão é provocada quando se mistura a Teoria 
Matemática do Caos com a sabedoria popular de pequenas causas poderem 
produzir grandes efeitos, tipo “se o nariz de Cleópatra tivesse sido mais curto 
…” Essa argumentação com base no “if” [se] procura na história algum 
detalhe faltante – ou alguma pequena acidentalidade – capaz de levar um 
império ao colapso! 

Há muitos discursos sobre a Teoria do Caos “aplicada” à história ou à 
sociedade. Todavia, as sociedades humanas constituem sistemas complicados, 
envolvendo um enorme número de variáveis, sobre as quais nos mostramos 
incapazes (pelo menos até o presente) de pôr no papel qualquer equação 
sensata. Falar do caos para esses sistemas não nos leva muito mais além da 
intuição já contida na sabedoria popular. 
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Já outro abuso advém da confusão (intencional ou não) entre os 
múltiplos sentidos da sumamente imaginativa palavra “caos”: 

1. seu sentido técnico na teoria matemática da dinâmica não-linear — na 
qual é quase sinônimo (embora não exatamente) de “sensibilidade às 
condições iniciais”, e 

2. seus sentidos mais amplos na Sociologia, Política, História e Teologia, 
nas quais é tomada frequentemente como sinônimo de desordem. 

Como querem demonstrar Sokal & Bricmont, no livro “Imposturas 
Intelectuais”, os filósofos pós-modernos, tipo Baudrillard e Deleuze-Guattari, 
são especialmente desavergonhados em explorar (ou cair em) confusões 
verbais, sob o jargão pernóstico e a aparente erudição científica. 

Criação Imperfeita  

Em seu novo livro, “Criação Imperfeita: Cosmo, Vida e o Código Oculto 
da Natureza” (Rio de Janeiro, Editora Record, 366 páginas), o físico Marcelo 
Gleiser, professor do Dartmouth College, de New Hampshire (EUA), colunista 
da Folha de S. Paulo, explica a razão de acreditar em fenômenos físicos em 
desequilíbrio revelarem mais coisas sobre a origem do Universo em 
comparação às leis simétricas de sábios. Eles as constroem para descrever o 
mundo desde a Grécia Antiga.  

A tentativa da Física de explicar toda a natureza com um único 
conjunto de regras é a encarnação científica do monoteísmo, segundo a tese 
defendida nesse livro de divulgação científica, inclusive com leitura fácil para 
leigos. Gleiser diz: “beleza não é fundamental”. Logo, a elegante simetria 
matemática usada na tentativa infrutífera de unificar a Física não consegue 
ser nada mais além de metafísica. 

O principal ataque do brasileiro é contra as teorias em busca de unir a 
Relatividade de Einstein com a Física Quântica. Essa empreitada, considerada 
“a cruzada em busca do Santo Graal da Ciência”, uniria todas as forças da 
natureza (gravidade, eletromagnetismo e forças nucleares) em uma única 
explicação. O esforço para tal empreitada reúne desde físicos de partículas 
até cosmólogos. 

Contudo, a chamada Teoria das Supercordas, a principal candidata ao 
“cálice sagrado”, existe há décadas sem conseguir propor algum experimento 
capaz de testá-la. No livro, Gleiser explica por que razão acha os físicos 
estarem apostando fichas demais nessa linha de pesquisa ao assumir de 
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antemão a hipótese de haver uma essência única subjacente a toda a 
realidade. 

A criatividade na Ciência, é claro, depende de certa liberdade de 
especulação, mas Gleiser nega estar tolhendo isso. Seu argumento é espécie 
de reverência à criatividade da Natureza. Com seu talento narrativo, ele 
conta como gregos, renascentistas e físicos quânticos foram driblados pela 
realidade, uma vez após outra, sempre quando acreditavam estar perto da 
“teoria final” capaz de explicar a essência de tudo. 

Esse novo livro do físico Marcelo Gleiser pode ser visto como 
contraponto ao clássico da divulgação científica, “O Universo Elegante”, cujo 
autor, Brian Greene, apresenta-se como defensor da chamada Teoria das 
Supercordas. Segundo essa linha de pesquisa, partículas elementares não são 
os componentes mais básicos da matéria, e sim minúsculas cordas. Elas 
vibram em universo de 11 dimensões.  

Em “Criação Imperfeita”, o físico brasileiro ataca ideias por trás desse 
tipo de especulação. Elas partem do pressuposto de existência de simetrias 
ocultas por trás de realidade extremamente complexa.  

Ele próprio mudou de ideia em relação à “Teoria do Tudo”. As 
informações capazes de serem acessadas por nós  sobre o mundo dependem 
daquilo possível de medir. O que podemos medir é limitado, pois nossos 
instrumentos têm precisão e alcance limitados. Então, sempre haverá algo 
sobre o mundo natural desconhecido por nós.  

Trata-se, então, de voltar às raízes das Ciências Naturais, concebidas 
como ciências empíricas, e não à metafísica. Ele não acredita mais em toda a 
Física poder ser unificada em uma única teoria. Não se trata apenas de 
questão de limitação técnica, pois ele, de fato, acredita não existir uma 
natureza única subjacente a tudo. 

Não há razão concreta empírica para a gente acreditar em uma unidade 
por trás de todas as coisas. Nesse livro, ele confronta a corrente dominante 
de pensamento na Física de altas energias. Ela prega a busca da teoria 
unificada. Existe outra maneira de pensar o mundo sem ser por simetrias. É 
justamente o oposto: mostrar as assimetrias como importantes ou relevantes 
para o conhecimento. Isso cria toda uma nova estética da Natureza. 

Já existe grupo de físicos crítico a essas ideias de unificação. Acha isso 
metafísica. Mas o pessoal da área de “supercordas”, como Brian Greene e 
Leonard Susskind, defende isso. Gleizer não se considera dono da verdade a 
ponto de dizer “parem de trabalhar nas supercordas”. Ele afirma: mesmo eles 
chegando à descrição razoável desse assunto, ela não será “a” teoria final. 
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Gleizer não tem dúvida de a busca por simetrias na natureza continuar 
a ser importante, pois tem a ver com busca de simplicidade. A tese da 
“navalha de Occam” diz ser preciso achar a teoria mais simples possível para 
descrever um fenômeno.  

A navalha de Occam é válida, mas é levada a sério demais. Como se 
define simplicidade? Simplicidade é beleza? Aí a discussão se complica. A 
simplicidade às vezes tem mais a ver com facilidade de implementação, 
manipulação e uso pragmático da teoria. 

Seu livro não é contra a simetria. Isso seria errado. A ideia de busca 
pela unificação pode continuar a funcionar e a inspirar muitas pessoas, mas é 
erro transformar essa noção em dogma. 

Ele não está dizendo toda essa especulação teórica ser besteira. Pelo 
contrário, é necessário continuar a fazê-la. Ele alerta é para a existência do 
perigo de se perder a noção de o que deve ou não ser feito.  

A ideia de “super-simetria”, ou seja, a simetria entre partículas 
embutida na Teoria das Supercordas, por exemplo, foi proposta em 1974. Ela 
fez várias previsões sobre alguns efeitos possíveis de serem observados em 
aceleradores de partículas a energias alcançáveis. Vários desses efeitos 
poderiam ter sido descobertos, mas não foram. O que foi feito então? 
Voltaram à teoria, ajustaram alguns parâmetros, mas aí ela não poderia mais 
ser testada com a energia disponível nos aceleradores de partículas de então. 
Seria preciso esperar mais uns 15 anos. Assim, a coisa vira um ciclo. 

Gleizer argumenta a religião monoteísta ter inspirado a busca pela 
Teoria Final, mas critica autores como Richard Dawkins e Daniel Dennett por 
ofenderem a religião. 

Seu livro é antimonoteísta ao criticar a noção de “tudo vir de uma coisa 
só”, tal como essa coisa fosse um ente sobrenatural não testável: deus? Não 
esconde isso. Mas argumenta em favor de o “sobrenaturalismo” não ser o 
caminho do conhecimento.  

Mas ele tem a humildade e/ou a cautela, criticada em Dawkins por ele 
polemizar com religiosos com fé no sobrenatural, de aceitar um limite para a 
Ciência. Há questões além desse limite sobre as quais a Ciência tem pouco a 
dizer. Se lhe perguntar se é ateu ou agnóstico, provavelmente, ele responderá 
ser agnóstico. 

O agnosticismo reputa ser inacessível ou incognoscível ao entendimento 
humano a compreensão dos problemas propostos pela metafísica ou religião, 
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por exemplo, a existência de Deus, o sentido da vida e do universo etc. Isto 
porque eles ultrapassam o método empírico de comprovação científica. 

Já ateu é quem não crê em um único Deus nem em todos os deuses das 
diversas religiões existentes. O ateísta não revela respeito ou deferência 
científica para com as crenças religiosas alheias, embora exiba tolerância 
quando o assunto permanece privado – e não em busca de conversão em um 
“temente a deus”.  

Por essa descrença os crentes o consideram herege: quem professa 
doutrina contrária ao estabelecido pela Igreja como dogma. Ora, a casta dos 
sábios cientistas não se subordina a essa instituição criada por gente 
interessada em Poder mundano: a casta dos sabidos religiosos... 

Ciência da Criatividade 

Jonah Lehrer adaptou de seu livro "Imagine: How Creativity Works", 
para o The Wall Street Journal (Valor, 22/03/12) um artigo onde ele resume 
algumas descobertas recentes da Ciência da Criatividade. Vamos editá-lo 
abaixo. 

“Criatividade pode parecer mágica. Vemos pessoas que devem ter 
poderes sobrenaturais negados a outros mortais, espécie de dádiva que lhes 
permite imaginar o que nunca existiu antes. Eles são "tipos criativos". Nós 
não. 

A criatividade, no entanto, não é magia e essa história de tipos 
criativos não existe. Não é uma característica que herdamos em nossos genes 
ou uma bênção concedida por anjos. É uma habilidade. Qualquer um pode 
aprender a ser criativo e melhorar. Novos estudos lançam luz sobre os fatores 
que permitem às pessoas inventar produtos inovadores e resolver os 
problemas mais complexos. O resultado é uma série de lições 
surpreendentemente concretas sobre o que é a criatividade e como podemos 
estimulá-la em nós mesmos e no que fazemos. 

A Ciência da Criatividade é relativamente nova. Até o Iluminismo, os 
atos da imaginação eram relegados a poderes sobrenaturais. Ser criativo 
significava receber o espírito de musas e dar voz aos deuses. Mesmo nos 
tempos modernos, os cientistas prestaram pouca atenção às fontes de 
criatividade. 

Mas, nos últimos dez anos, isso começou a mudar. Pesquisas recentes 
sugerem que a suposição de que a criatividade é um tipo de conhecimento 
independente é falsa. Na verdade, usamos o termo "criatividade" como um 
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rótulo que cobre uma variedade de ferramentas cognitivas, cada uma das 
quais se aplica a tipos específicos de problemas. 

O desafio que temos à mão precisa de imaginação, de um surto 
repentino de consciência? Ou pode ser resolvido gradualmente, um passo de 
cada vez? 

Os novos estudos também sugerem qual é a melhor maneira de 
enfrentar os problemas mais complicados. Tendemos a presumir que os peritos 
são gênios criativos em seus respectivos campos. Mas as grandes descobertas 
muitas vezes dependem da audácia inocente de pessoas de fora. Para fazer 
aflorar a criatividade, poucas coisas são tão importantes quanto o tempo 
dedicado à polinização cruzada com campos fora das nossas áreas de 
especialização. 

Vamos começar a partir dos problemas mais difíceis, aqueles que a 
princípio parecem impossíveis. Esses são normalmente resolvidos (quando 
chegam a ser resolvidos) com um momento de inspiração e discernimento. 

(...) 

Embora essas ocorrências parecem surgir do nada, os cientistas 
começaram a estudar como elas se desenvolvem. Eles estão fazendo isso 
dando a pessoas problemas lógicos e observando o que acontece no cérebro. 

(...) 

Um estudo conduzido por Mark Beeman e John Kounios identificou de 
onde vem a centelha de inspiração que é observada quando os participantes 
lhes mostravam a resposta para o enigma proposto. Nos segundos antes da 
descoberta, uma área do cérebro chamada giro temporal superior anterior 
(GTSa) apresenta um salto na atividade. Essa região, localizada na superfície 
do hemisfério direito, é especializada em conectar informações vagamente 
relacionadas, precisamente o que é necessário quando estamos resolvendo um 
problema difícil que exige criatividade. 

Beeman e seus colegas descobriram que alguns fatores aumentam a 
probabilidade de um desses momentos de clareza. Por exemplo, mostrar um 
pequeno vídeo de humor melhora as chances de sucesso em uma média de 
20%. 

Álcool também funciona. Pesquisadores da Universidade de Illinois, em 
Chicago, compararam o desempenho nesse tipo de quebra-cabeça entre 
estudantes sóbrios e embriagados. Os estudantes bêbados resolveram quase 
30% mais problemas que seus pares que não haviam bebido. 
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O que explica os benefícios criativos de relaxamento e do álcool? A 
resposta envolve a vantagem surpreendente de não prestar atenção. Embora 
vivamos em uma era que adora a concentração, essa abordagem pode inibir a 
imaginação. Podemos estar concentrados, mas talvez estejamos focando na 
resposta errada. 

O relaxamento ajuda. Só quando relaxamos no chuveiro ou nos 
distraímos assistindo a um vídeo de comédia é que voltamos o foco de nossa 
atenção para dentro, observando todas essas associações aleatórias no 
hemisfério direito do cérebro. Quando precisamos de um momento de 
clareza, essas associações tendem a revelar a resposta. 

Os estudos também explicam por que tantas grandes descobertas foram 
feitas em lugares inusitados, como Arquimedes na banheira. Também valida a 
lógica da Google Inc. de colocar mesas de pingue-pongue no lobby da empresa 
e confirma as vantagens práticas de sonhar acordado. Como disse Einstein: 
"Criatividade é o resíduo de tempo perdido." 

(...) 

Esse tipo de criatividade não é nada divertido e consiste basicamente 
de suor e fracassos. É a caneta vermelha na página, esboços defenestrados, 
protótipos rejeitados. Nietzsche se refere a ele como o "processo de 
rejeição", observando que, enquanto os criadores gostam de se vangloriar de 
suas grandes epifanias, a realidade cotidiana é muito menos romântica. "Todos 
os grandes artistas e pensadores são trabalhadores esforçados", escreveu. 

(...) 

O logotipo criado por Glaser [I coração New York] dentro de um taxi 
parado no trânsito se tornou uma das obras da arte gráfica mais amplamente 
imitadas do mundo. E ele só o concebeu porque se recusou a parar de pensar 
no projeto. 

Mas isso levanta uma questão óbvia: se diferentes tipos de problemas 
criativos se beneficiam de diferentes tipos de pensamento criativo, como 
podemos assegurar que estamos no caminho certo, na hora certa? Quando 
devemos fantasiar e fazer um passeio relaxante e quando devemos continuar 
desenhando e brincando com as possibilidades? 

A boa notícia é que o cérebro humano tem uma incrível capacidade 
natural para avaliar qual tipo de criatividade a situação exige. Vários estudos 
mostram que, quando confrontada com problemas que não requerem 
inspirações súbitas, a mente é extremamente hábil em medir a probabilidade 
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de que o problema seja resolvido, saber se você está "quente ou frio", sem 
saber a solução. 

Outra classe de problema criativo, no entanto, é quando há falta da 
matéria-prima ideal na cabeça. Se você está tentando ser mais criativo, uma 
das coisas mais importantes que você pode fazer é aumentar o volume e a 
diversidade de informações a que está exposto. 

Steve Jobs disse que "a criatividade é simplesmente conectar coisas." 
Apesar de acreditarmos que os criadores inventam algo do nada, Jobs disse 
que até mesmo os conceitos mais remotos geralmente surgem a partir de 
combinações de coisas que já existem. Sob sua liderança, a Apple não 
inventou o reprodutor de MP3 ou computadores do tipo tablet, mas apenas os 
melhorou, incorporando elementos de design. 

Como melhorar quando as pessoas fazem essas conexões? Jobs 
argumenta que os melhores inventores buscam "experiências diversificadas", 
reunindo muitos pontos que depois podem ser conectados. 

A criatividade é uma faísca. Pode ser exasperante esfregar uma pedra 
na outra e não conseguir nada. E isso pode ser incrivelmente recompensador 
quando a chama se acende e uma nova ideia conquista o mundo. 

Pela primeira vez na história da humanidade, tornou-se possível ver 
como criar mais dessas faíscas e garantir que a chama nunca se apague. Mas 
temos de ser honestos: o processo criativo é sempre difícil, não importa o 
quanto temos aprendido sobre ele. 

De onde vêm as boas ideias: História Natural da Inovação 

De onde vêm as boas ideias, livro de autoria de Steven Johnson, foi 
lançado pela Jorge Zahar Editora em 2010. Afinal, de onde vêm as boas ideias? 
Essa é uma pergunta desejada por todos de saber a resposta. Steven Johnson 
consegue.  

O autor, de início, descarta o senso comum de os grandes criadores já 
nascerem geniais e, isolados em seus estúdios ou laboratórios, conceberem as 
grandes descobertas. Ele dedica a sua pesquisa inicialmente à biologia, 
chegando à conclusão de a evolução depender, em lugar de ambientes 
propícios para a sobrevivência, de meios onde espécies diferentes entrem em 
contato. No campo das ideias não é muito diferente.  

Traçando a história por trás de quase duzentas descobertas e 
invenções, o autor comprova um ambiente conectado, onde intuições 
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circulem livremente, ser mais propício para o surgimento de grandes 
invenções. No século XIX, por exemplo, um cientista projetou uma máquina 
semelhante aos computadores criados cem anos depois. Naquele momento, 
porém, o desenvolvimento do artefato parecia impossível, não havia 
tecnologias disponíveis de modo o projeto ir à frente. O ambiente não era 
propício para a descoberta se concretizar.  

Johnson nos mostra, criando paralelos divertidos, inesperados e 
reveladores, os sete padrões fundamentais dos processos de inovação 
desenvolvidos pelo homem e pela natureza:  

1. as descobertas surgem a partir de outras descobertas;  

2. as redes onde informações se chocam constantemente;  

3. as intuições lentamente construídas;  

4. as intuições acidentais;  

5. o aprendizado a partir dos erros;  

6. as invenções de uma área encontram aplicação em outra;  

7. os processos generalizados de sedimentação do saber.  

Com as ferramentas presentes nos dias de hoje, qualquer pessoa é 
capaz de criar algo inovador. É preciso, porém, saber cultivar. Como? Essa é 
mais uma pergunta respondida por Johnson. 
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Parte II -  
CIÊNCIA DA MENTE 
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Evolucionismo Cultural 

A coletânea de textos clássicos de Antropologia, “Evolucionismo 
Cultural: Textos de Morgan, Tylor e Frazer” (Rio de Janeiro; Zahar; 2a. ed., 
2005) tiveram seus textos selecionados por Celso Castro. Ele fez também sua 
apresentação e revisão. Ensinamos Economia Evolucionária na nossa disciplina 
de Doutoramento no IE-UNICAMP: Economia Interdisciplinar. Por isso, é 
interessante conhecermos como a Antropologia recebeu (ou não) influência da 
metodologia do evolucionismo darwinista. 

Resumimos abaixo parte da Apresentação de Celso Castro sobre essa 
relação entre “Evolução Biológica e Evolução Cultural”. 

Há diferenças entre os autores do período clássico do Evolucionismo 
Cultural em relação a aspectos tanto teóricos quanto de interpretação 
etnográfica – estudo descritivo de grupos sociais, de suas características 
antropológicas, sociais, etc., ou seja, o registro descritivo da cultura material 
de um determinado povo.  Também ocorreram mudanças ao longo da 
produção acadêmica de cada um deles, tomados individualmente. No entanto, 
pode-se, com relativa facilidade, sintetizar as principais ideias gerais dos 
autores evolucionistas da Antropologia. Elas eram, em grande medida, 
convergentes. 

Antes, porém, é preciso desfazer um equívoco bastante comum: pensar 
a ideia de evolução como explicação para a diversidade cultural humana ser 
decorrência direta da ideia de evolução biológica. Esta teve como marco a 
publicação, em 1859, do livro do naturalista inglês Charles Darwin (1809–
1882), On the Origins of Species by Means of Natural Selection; or, The 
Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life [Sobre a origem das 
espécies por meio da seleção natural; ou, a preservação das raças favorecidas 
na luta pela vida]. 

Darwin argumentou as espécies existentes terem se desenvolvido 
lentamente a partir de formas de vida anteriores. Apontou como mecanismo 
principal desse processo a Teoria da “Seleção Natural” através de variações 
acidentais. Em meados dos anos 1870, talvez a maior parte das pessoas cultas 
na Europa e na América do Norte já tivesse aceito as ideias de Darwin.  

Muitas vezes, no entanto, a compreensão de sua teoria era vaga e 
superficial. Um dos fatores fundamentais para a aceitação da ideia de 
evolução era sua associação com a ideia de progresso. Sua imagem mais 
comum é a de uma “escada”, cujos degraus estão dispostos em uma 
hierarquia linear. Geralmente, o evolucionismo era percebido como a 
expressão científica desse princípio mais antigo e geral. 
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É também importante perceber a chamada “revolução” darwinista ter 
ocorrido em paralelo ao enorme alargamento do tempo histórico da espécie 
humana, para muito além dos cerca de cinco mil anos apontados pela tradição 
bíblica. Em 1858, foram descobertos artefatos humanos junto com ossos de 
mamutes e outros animais extintos na caverna de Brixham, próxima à cidade 
de Torquay, na Inglaterra. Com isso, o mundo “antediluviano” recuou muito no 
tempo, tornando-se “pré-histórico”. Na mesma época, descobertas similares 
foram feitas na França, igualmente comprovando a grande antiguidade do 
homem sobre a terra. Indiretamente, essas descobertas reforçavam a 
suposição de termos descendido de formas “inferiores” de vida há muito 
extintas. 

O impacto do livro de Darwin e dessas descobertas paleontológicas foi 
enorme, estendendo-se para além de seus campos científicos específicos e 
influenciando a Teologia, a Filosofia, a Política e também a nascente 
Antropologia. No entanto, para quem, nas décadas de 1860 e 1870, se dedicou 
a estudar a história do progresso humano, a influência da obra do filósofo 
inglês Herbert Spencer (1820–1903) teve maior impacto se comparado às 
teorias darwinistas.  

Aliás, Darwin não foi o primeiro a dar uma definição rigorosa de 
“evolução”. Essa palavra só apareceu na 6ª edição, de 1872, da Origem das 
Espécies. Darwin, finalmente, usou essa palavra, 13 anos após a primeira 
edição de seu livro, é por ela ter se tornado amplamente conhecida. O grande 
responsável por sua popularização foi Herbert Spencer. Já havia usado 
“evolução” em seu livro Social Statics [Estática social], de 1851.  

Em seu texto “Progress: Its Law and Cause” [Progresso: sua lei e 
causa], de 1857, Spencer generalizou o processo evolucionário para todo o 
cosmo. O avanço do simples para o complexo, através de um processo de 
sucessivas diferenciações, é igualmente visto nas mais antigas mudanças do 
Universo.  

Podemos conceber racionalmente e indutivamente estabelecer: 

• ele ser visto na evolução geológica e climática da Terra, e de cada um 
dos organismos sobre sua superfície;  

• ele ser visto na evolução da Humanidade, quer seja contemplada no 
indivíduo civilizado, ou nas agregações de raças;  

• ele ser igualmente visto na evolução da Sociedade com respeito a sua 
organização política, religiosa e econômica; e  
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• ele ser visto na evolução de todos os infindáveis produtos concretos e 
abstratos da atividade humana. 

Enquanto a Teoria Biológica de Darwin não implicava uma direção ou 
progresso unilineares, as ideias filosóficas de Spencer levavam à disposição de 
todas as sociedades conhecidas segundo uma única escala evolutiva 
ascendente, através de vários estágios. Essa se tornaria a ideia fundamental 
do período clássico do evolucionismo na Antropologia. 

Um Só Caminho, Uma Mesma Humanidade 

Celso Castro, na Apresentação do livro “Evolucionismo Cultural: Textos 
de Morgan, Tylor e Frazer” (Rio de Janeiro: Zahar; 2005), aplica o 
Evolucionismo à antiga questão da enorme diversidade cultural humana, 
percebida tanto nas sociedades existentes no passado como nas habitantes 
contemporaneamente no mesmo espaço. A Perspectiva Evolucionista em 
Antropologia baseava-se em um raciocínio fundamental: reduzir as diferenças 
culturais a estágios históricos de um mesmo caminho evolutivo.  

O postulado básico do Evolucionismo em sua fase clássica era, 
portanto, em todas as partes do mundo, a sociedade humana ter se 
desenvolvido em estágios sucessivos e obrigatórios, em uma trajetória 
basicamente unilinear e ascendente. A possibilidade lógica oposta, de ter 
havido uma degeneração ou decadência a partir de um estado superior — 
ideia baseada em uma interpretação bíblica — precisava ser descartada, como 
se poderá ler nos textos reunidos por Castro nesse livro publicado em 2005. 
Toda a humanidade deveria passar pelos mesmos estágios, seguindo uma 
direção que ia do mais simples ao mais complexo, do mais indiferenciado ao 
mais diferenciado. 

O caminho da evolução seria, nas palavras de Morgan, natural e 
necessário: “Como a humanidade foi uma só na origem, sua trajetória tem 
sido essencialmente uma, seguindo por canais diferentes, mas uniformes, em 
todos os continentes, e muito semelhantes em todas as tribos e nações da 
humanidade que se encontram no mesmo status de desenvolvimento.” 

Um corolário desse postulado era o da unidade psíquica de toda a 
espécie humana, a uniformidade de seu pensamento. Isso distinguia os 
autores evolucionistas clássicos da antiga tradição do poligenismo da 
Antropologia. Esta argumentava as “raças humanas” terem tido origens 
diferentes, estando assim permanentemente estabelecidas uma desigualdade 
natural e uma hierarquia entre elas.  
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Tylor, em uma passagem de seu texto, é especialmente claro ao afirmar 
ser “tanto possível quanto desejável eliminar considerações de variedades 
hereditárias, ou raças humanas, e tratar a humanidade como homogênea em 
natureza, embora situada em diferentes graus de civilização”.  

No entanto, mesmo proclamando uma origem única para todas as raças 
(monogenismo), por vezes esses e outros autores se contradiziam ao tratar 
das raças humanas. Estas eram geralmente consideradas (não só por eles, 
como pelo público culto em geral) como desiguais, senão em gênero, ao 
menos em grau. 

Como decorrência da visão de um único caminho evolutivo humano, os 
povos “não ocidentais”, “selvagens” ou “tradicionais” existentes no mundo 
contemporâneo eram vistos como uma espécie de “museu vivo” da história 
humana — representantes de etapas anteriores da trajetória universal do 
homem rumo à condição dos povos mais “avançados”; como “exemplos vivos 
daquilo “que já fomos um dia”. Para Frazer, “o selvagem é um documento 
humano, um registro dos esforços do homem para se elevar acima do nível da 
besta”. 

Nas palavras de Morgan: “…as instituições domésticas dos bárbaros, e 
mesmo dos ancestrais selvagens da humanidade, ainda estão exemplificadas 
em partes da família humana, e com tamanha completude que, exceto pelo 
período estritamente primitivo, os diversos estágios desse progresso estão 
razoavelmente preservados”. 

A Arqueologia era então pouco desenvolvida. Não havia registros 
históricos disponíveis para a reconstituição dos estágios supostamente mais 
“primitivos” — a maior parte da trajetória humana — o estudo dessas 
sociedades assumia enorme importância, pois assim se poderia reconstituir o 
caminho evolutivo da humanidade, através de suas diferentes etapas.  

Passava-se a dispor de uma espécie de “máquina do tempo”. Ela 
permitia, observando o mundo dos “selvagens” de hoje, ter uma ideia de 
como se vivia em épocas passadas. Assim, as informações sobre a sociedade 
antiga e sobre a mente do homem primitivo, até então dependentes dos 
relatos da antiguidade greco-romana — Heródoto, Tucídides, Tácito etc. — 
poderiam ser complementadas por novos relatos.  

Nas palavras de Frazer, “…um selvagem está para um homem civilizado 
assim como uma criança está para um adulto; e, exatamente como o 
crescimento gradual da inteligência de uma criança corresponde ao 
crescimento gradual da inteligência da espécie e, num certo sentido, a 
recapitula, assim também um estudo da sociedade selvagem em vários 
estágios de evolução permite-nos seguir, aproximadamente – embora, é claro, 
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não exatamente —, o caminho que os ancestrais das raças mais elevadas 
devem ter trilhado em seu progresso ascendente, através da barbárie até a 
civilização. Em suma, a selvageria é a condição primitiva da humanidade, e, 
se quisermos entender o que era o homem primitivo, temos que saber o que é 
o homem selvagem hoje”. 

A solução para preencher as “lacunas” do longo período “primitivo” de 
evolução cultural humana era utilizar o método comparativo, aplicando-o ao 
grande número de sociedades “selvagens” existentes contemporaneamente. O 
método comparativo não era uma novidade da Antropologia: ele já havia sido 
utilizado com sucesso na anatomia animal e na linguística, por autores em 
busca de chegar a uma língua ancestral comum da qual teriam se originado as 
diversas línguas indo-europeias.  

Em relação à sociedade humana, como as condições externas (como 
isolamento geográfico e influências ambientais) fizeram os ritmos de evolução 
dos grupos humanos serem diferentes, embora seguindo o mesmo caminho, a 
variedade daí resultante era fundamental para a reconstrução dos diferentes 
estágios do processo evolutivo geral, através do uso do método comparativo. 
Isso permitia aproximar as sociedades “selvagens” contemporâneas a estágios 
anteriores, “primitivos”, do desenvolvimento das sociedades complexas 
modernas.  

Nas palavras de Tylor, “os europeus podem encontrar entre os 
habitantes da Groenlândia ou entre os maoris muitos elementos para 
reconstruir o quadro de seus ancestrais primitivos”.  

Um trecho do mesmo autor é claro a respeito de como deve ser feita a 
aplicação do método comparativo na Antropologia. Um primeiro passo no 
estudo da civilização é dissecá-la em detalhes e, em seguida, classificá-los em 
seus grupos apropriados. Assim, ao examinar as armas, elas devem ser 
classificadas como lança, maça, funda, arco e flecha, e assim por diante; “… 
o trabalho do etnógrafo é classificar esses detalhes com vistas a estabelecer 
sua distribuição na geografia e na história e as relações existentes entre ele”. 
Essa tarefa pode ser quase perfeitamente ilustrada pela comparação desses 
detalhes de culturas com as espécies de plantas e animais tal como estudadas 
pelo naturalista. 

A respeito de como ordenar os itens culturais assim classificados, Tylor 
apela para o senso comum. Para ele, a ideia de progresso estaria “tão 
inteiramente instalada em nossas mentes que, por meio dela, reconstruímos, 
sem escrúpulos, a história perdida, confiando no conhecimento geral dos 
princípios do pensamento e da ação humana como um guia para pôr os fatos 
em sua ordem apropriada”. 
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Outra ideia fundamental do Evolucionismo Cultural era a de 
“sobrevivências”, definidas por Tylor como “processos, costumes, opiniões, e 
assim por diante, que, por força do hábito, continuaram a existir num novo 
estado de sociedade diferente daquele no qual tiveram sua origem, e então 
permanecem como provas e exemplos de uma condição mais antiga de cultura 
que evoluiu em uma mais recente”. Nas palavras de Frazer, seriam “relíquias” 
as crenças e os costumes dos selvagens sobreviventes “como fósseis entre 
povos de cultura mais elevada”.  

Exemplos de sobrevivências seriam, em nossas sociedades “modernas”, 
os muitos costumes, superstições e crendices populares dos quais não se 
percebia a racionalidade ou a função social. Vistos pelo olhar evolucionista, 
no entanto, eles ganhavam sentido ao se transformarem em “sobrevivências” 
de um estágio cultural anterior, vestígios através dos quais se poderia, num 
trabalho semelhante ao de um detetive, reconstituir o curso da evolução 
cultural humana.  

O estudo científico das “sobrevivências” autorizava o antropólogo a 
recorrer, portanto, não apenas às sociedades “selvagens”, como também à 
sua própria sociedade. Tal procedimento ampliava enormemente o campo de 
investigação, permitindo se incorporar à Antropologia aquilo costumeiramente 
designado como “folclore”. 

Os autores evolucionistas reunidos por Celso Castro, no livro 
“Evolucionismo Cultural: Textos de Morgan, Tylor e Frazer”, no entanto, não 
acreditavam a mais “primitiva” sociedade existente — geralmente, os 
aborígines australianos — ser equivalente ao estágio inicial da cultura 
humana, o “ponto zero” da evolução cultural.  

Isso não frustrava o sucesso do empreendimento antropológico, pois o 
que o transformava em uma Ciência — em vez de ser visto como mera 
especulação histórica sobre as origens culturais do homem — era a 
possibilidade de se descobrirem leis, a exemplo das Ciências Naturais. Como 
resumiu Tylor, “se existe lei em algum lugar, existe em todo lugar”.  

É interessante observar, aliás, que o título do texto de Tylor 
reproduzido nesse livro é, justamente, “A Ciência da Cultura”. 

Em relação especificamente à necessidade de o antropólogo ter uma 
experiência direta e prolongada de convívio com seu “objeto” de pesquisa, o 
grande marco de ruptura com a tradição evolucionista foi a publicação de 
Argonautas do Pacífico Ocidental, de Malinowski, em 1922, fruto de 
prolongada pesquisa de campo entre os nativos das ilhas Trobriand.  
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Ir a campo passava a ser visto como uma experiência existencial 
fundamental para o conhecimento etnográfico, o meio através do qual o 
antropólogo se torna apto a observar uma cultura “de dentro”, para poder 
compreender o “ponto de vista do nativo” e sua “visão de mundo”. Além de 
pregar uma Antropologia ao ar livre, Malinowski enfatizava a necessidade de 
se compreender cada cultura em sua totalidade, sem fragmentá-la. 

Outros antropólogos já tinham criticado o antigo padrão de disposição 
das peças dos museus etnográficos, com sua classificação por tipo de 
atividade ou instrumento, misturando peças de povos de todo o mundo. Esse 
padrão, de inspiração evolucionista, foi sendo substituído pelo ordenamento 
de conjuntos de elementos relacionados a diferentes culturas.  

Nesse sentido, o procedimento fundamental do método comparativo, 
tal como preconizado por Tylor — “dissecá-la [a civilização] em detalhes e, 
em seguida, classificá-los em seus grupos apropriados com evidências 
recolhidas em todo o mundo” — passava a ser visto como um método 
equivocado. Assim, o antropólogo evolucionista aproximava-se do modelo de 
um colecionador de borboletas, simplesmente, classificava seus espécimes em 
formatos e cores, sem entender-lhes a morfologia e a fisiologia. 

Mais recentemente, o Evolucionismo Cultural, em seus aspectos mais 
deterministas, voltou a ganhar força ao ser englobado, porém, modificado, 
por uma vertente da Biologia moderna. Esta passou a ser conhecida pelo nome 
de Sociobiologia após a publicação do livro com esse título por Edward O. 
Wilson, em 1975. Desde então, ressurge periodicamente, sob novas 
roupagens. 

Para além desses exemplos do campo acadêmico, muitas ideias 
introduzidas pela tradição clássica do Evolucionismo Cultural permanecem até 
hoje disseminadas no senso comum. 

O Terceiro Chimpanzé: A Evolução e o Futuro do Ser Humano 

O biogeógrafo norte-americano, Jared Diamond, busca padrões na 
história humana. O pesquisador da Universidade da Califórnia em Los Angeles 
deseja transformar a história humana em ciência com apoio da biologia 
evolutiva, da linguística e da arqueologia.  

Em seu extraordinário livro "Armas, Germes e Aço - Os Destinos das 
Sociedades Humanas" (Editora Record, 2001, original de 1997), ele faz 
inventário dos fatores de civilizações “vencedoras”, “colonizadoras” ou 
“dominadoras”. Em síntese ligeira, seria o ambiente, tanto ecológico 
(território vasto, biodiversidade e menor variação climática), quanto o 
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cultural, e não uma suposta superioridade racial. O pastoreio que possibilitou 
a domesticação de uns poucos animais, dotou esses povos de anti-corpos 
contra germes que outras sociedades, por exemplo, os nativos das Américas, 
não possuíam. O avanço científico propiciou armas e aço. 

O biogeógrafo se voltou para as raízes do declínio de civilizações 
“perdedoras” em seu grande livro “Colapso”, publicado em 2005. Trata das 
grandes civilizações que desapareceram por causa de desastres ambientais 
causados por elas mesmas. É risco que se aproxima cada vez mais do mundo 
moderno, caso nada seja feito. Dessa forma, a arqueologia é a forma de 
aprender sobre desastres ecológicos e de tentar evitá-los no futuro. 

Há 10 mil anos, o sucesso dependia de ter plantas e animais selvagens 
em seu território que pudessem ser domesticados. O Iraque, por exemplo, se 
tornou o líder mundial em agricultura, escrita e tecnologia. Lá era o local 
onde viviam os ancestrais selvagens do trigo, das vacas, das ovelhas e das 
cabras. Ele e muitos outros países entraram em declínio por causa de danos 
ambientais. Hoje, o Iraque é área frágil, na agropecuária, porque houve 
muitos danos ao ambiente por causa da derrubada de florestas e também por 
causa da salinização. Por outro lado, a globalização, baseada na energia do 
petróleo o transformou em centro de disputa territorial. 

A argumentação de "Armas, Germes e Aço" em termos dos eixos 
continentais e do número de espécies domesticáveis explica o 
desenvolvimento em grandes áreas continentais. Em áreas menores, os fatores 
culturais e as escolhas dos indivíduos se tornam importantes. As histórias da 
América do Norte e da América do Sul se desenrolaram de maneira diferente. 
Há tanto razões geográficas quanto razões culturais. São razões culturais, por 
exemplo, o fato que a América do Sul foi colonizada por monarquias 
absolutistas de Portugal e da Espanha, não por refugiados religiosos da 
Inglaterra.  

Mas, geograficamente, a América do Norte é diferente da América do 
Sul. A América do Sul inclui enormes áreas tropicais, e a América do Norte 
não. A América do Norte é continente maior inserido na zona temperada. 
Logo, parte da explicação é o clima: as áreas da zona temperada são mais 
produtivas para a agricultura e têm menos problemas com doenças. Isso 
sugere que a geografia é importante mesmo em escala menor. 

Em seu livro, “O Terceiro Chimpanzé” (original de 1992, mas publicado 
em 2010 no Brasil), a meu ver bom, mas inferior aos dois outros, Diamond faz 
descrição das extinções em massa causadas pelo homem no fim da Era do 
Gelo. Ele chama de "ato de insensatez suicida" as espécies inteligentes tentar 
primeiro o caminho do conflito.  
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Por exemplo,  a espécie extremamente inteligente, Homo sapiens, 
massacrou outros membros de sua própria espécie, quando os ingleses 
chegaram à América do Norte e quando os portugueses chegaram ao Brasil. 
Em vez de procurar os nativos americanos e negociarem, eles os 
exterminaram, infectaram e tomaram suas terras. Fizeram o que ainda 
estamos fazendo com macacos, chimpanzés e outros seres humanos.  

É possível transformar a história em algo que seja, em média, uma 
ciência preditiva? Diamond diz “em média”, porque as pessoas dizem, de 
forma bastante correta, que ninguém jamais será capaz de prever a história. 
Isso é verdadeiro, porque o que uma pessoa faz pode fazer a diferença e é 
difícil de prever. O que ele acha possível de prever em geral é que países do 
Terceiro Mundo podem ver o que acontece no Primeiro Mundo, querem isso 
para eles e tentarão consegui-lo emigrando para os países do Primeiro Mundo, 
ou tentando construir pacificamente suas economias, ou tentando construí-las 
de maneira bélica, por exemplo, se voltando para o terrorismo. Na média, 
Diamond acha que se pode predizer esse tipo de grande padrão. 

Sentimos necessidade intelectual de compreender de onde viemos e 
para onde vamos. Todas as sociedades humanas têm profunda curiosidade de 
entender suas origens e respondem a esse desejo com a sua própria história 
da Criação, desde a explicação bíblica de Adão e Eva, que religiosamente 
satisfaz à maioria da população cristã, até a Lenda dos Três Chimpanzés. Esta 
é a história científica da nossa era. 

Ela deixa claro em qual lugar nos situamos no reino animal. Somos 
primatas, o grupo de mamíferos compartilhado com os macacos e os primatas 
antropoides: gibões, orangotangos, gorilas e chimpanzés. Somos mais 
similares a estes do que a aqueles, confinados aos Sudeste Asiático. Os gorilas 
e chimpanzés existentes e os fósseis humanos estão confinados à África.  

O DNA resolveu problema no qual a anatomia falhou: as relações entre 
humanos, gorilas e chimpanzés. Os humanos diferem dos chimpanzés comuns 
e dos pigmeus em cerca de 1,6% do nosso DNA, portanto, compartilham 98,4%. 
Os gorilas diferem um pouco mais de nós, em cerca de 2,3%. Logo, devem ter 
divergido da nossa árvore genealógica antes de nos separarmos dos 
chimpanzés comuns e dos pigmeus. Os nossos parentes mais próximos são os 
chimpanzés, não os gorilas. 

A capacidade de falar, que os humanos tem, mas não os chimpanzés, 
certamente depende de diferenças nos genes que especificam a anatomia das 
cordas vocais e as conexões cerebrais. Entretanto, as diferenças 
comportamentais entre um humano e outro estão sujeitas a enormes 
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influências ambientais, e o papel dos genes nestas diferenças individuais é 
muito controverso. 

Uma distinção fundamental entre os animais, inclusive os primatas 
antropoides, e os humanos se pauta pelo nosso código de ética e as nossas 
ações. Ele faz uma distinção absolutamente arbitrária entre os humanos e 
todas as demais espécies. Diferentes restrições éticas deveriam se aplicar às 
pesquisas com diferentes espécies. As necessidades de pesquisa não tem sido 
a única ameaça às populações de chimpanzés selvagens. A destruição do 
hábitat e a captura para zoológicos também representam grandes ameaças. 

O Grande Salto Para a Frente na Europa, com o aparecimento de gente 
anatomicamente moderna que trouxe arte e instrumentos, comércio e 
progresso, provavelmente, resultou de um salto similar, ocorrido antes no 
Oriente Próximo e na África ao longo de algumas dezenas de milhares de anos. 
Contudo, mesmo algumas dezenas de milênios são uma porção insignificante 
(menos de 1%) da nossa longa história separada da história dos primatas 
antropoides. Nesses saltos, nos tornamos humanos. Só foram necessárias mais 
umas dezenas de milênios para domesticarmos animais, desenvolvermos a 
agricultura e a metalurgia e criarmos a escrita. Aquilo foi só um pequeno 
passo em direção aos monumentos da civilização que distinguem os humanos 
dos animais. 

Três Mudanças em Direção aos Animais Humanos Modernos 

Para colocar a evolução humana em perspectiva temporal, Jared 
Diamond recorda-nos que a vida teve origem na Terra há muitos bilhões de 
anos, e que os dinossauros foram extintos há cerca de 65 milhões de anos. Só 
entre seis e dez milhões de anos atrás os nossos ancestrais se distinguiram dos 
ancestrais dos chimpanzés e gorilas. Portanto, a história humana constitui 
uma porção ínfima da história da vida. 

Inicialmente, os nossos ancestrais teriam sido classificados como só 
mais uma espécie de grande símio, mas uma sequência de três mudanças nos 
lançou na direção dos humanos modernos.  

A primeira delas ocorreu há cerca de quatro milhões de anos, quando a 
estrutura dos membros fossilizados demonstra os nossos ancestrais 
habitualmente caminharem eretos sobre os dois membros traseiros. Em 
contraste, os gorilas e chimpanzés só caminhavam eretos ocasionalmente, 
pois em geral andam de quatro. A postura ereta liberou os membros dianteiros 
dos nossos ancestrais para fazerem outras coisas, dentre as quais a confecção 
de ferramentas demonstrou ser a mais importante. 
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A segunda mudança ocorreu há uns três milhões de anos, quando nossa 
linhagem se dividiu em espécies distintas. Porém, em contraposição com 
outras espécies, todas as populações humanas existentes hoje já se 
acasalaram com todas as demais populações humanas com as quais tiveram 
amplo contato. Daí que todos os humanos modernos pertencem à mesma 
espécie. 

A terceira e última grande mudança capaz de tornar nossos ancestrais 
mais humanos e menos simiescos foi o uso regular de ferramentas de pedra. 
Cerca de dois milhões e meio de anos atrás, ferramentas de pedra muito 
incipientes surgiram em grande quantidade em áreas do leste africano 
ocupadas pelos proto-humanos. 

É evidente que uma ou duas espécies humanas devem ter se extinguido. 
Como só há uma espécie humana sobrevivente hoje, ela é descendente do 
Homo Habilis, de crânio leve, cujo corpo e crânio continuaram a crescer. Por 
volta de 1.700.000 anos atrás, as diferenças eram suficientes para que os 
antropólogos dessem novo nome à nossa linhagem: Homo Erectus, o que 
significa “o homem que caminha erecto”. Há uns 500.000 anos, alguns de 
nossos ancestrais se pareciam bastante conosco, mas diferiam do Homo 
Erectus anterior, e são classificados como da nossa própria espécie, Homo 
Sapiens. Significa “o homem sábio”. 

Embora os primeiros humanos comessem alguma carne, não sabemos 
quanto, nem se obtinham caçando ou encontrando carniça. Só 
aproximadamente 100.000 anos depois, há boas evidências das habilidades da 
caça humanas. Mas, naquela época, os humanos ainda eram caçadores muito 
ineficientes de grandes animais. Supostamente, a caça de grandes presas teria 
induzido os machos proto-humanos a cooperar entre si, desenvolver a 
linguagem e o cérebro grande, unir-se em bandos e compartilhar alimentos. 
“As mulheres suprimiram os sinais exteriores de ovulação mensal, tão 
evidentes nos chimpanzés, para evitar levar os homens a um frenesi de 
competição sexual que viesse a afetar a cooperação entre eles na 
caça” (Diamond, 2010: 49). 

Levando em conta as evidências dos ossos e ferramentas, deduz-se que 
a evolução para o cérebro grande e a postura ereta era requisito para a 
linguagem e a arte, mas não era suficiente. Nossa ascensão à humanidade 
exigiu também mudanças drásticas no nosso ciclo vital. 

Os biólogos denominam “ciclo vital” para qualquer espécie. Isso implica 
em características como:  

1. o tamanho da prole por ninhada ou nascimento,  
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2. o cuidado parental que a mãe ou o pai dispensam à prole,  

3. as relações sociais entre os indivíduos adultos,  

4. como macho e fêmea se escolhem para acasalar,  

5. a frequência de relações sexuais,  

6. a menopausa e  

7. a expectativa de vida. 

Nosso ciclo vital é estranho do ponto de vista animal. Somos extremos 
em quase todos esses aspectos: geralmente um filhote por vez, cuidados 
parentais, longevidade, etc. Vivemos em colônias densamente habitadas por 
casais monogâmicos, alguns dos quais buscam o sexo extraconjugal.  

Nossos elaborados métodos de obter alimentos, que dependem de 
ferramentas, tornam as crias humanas desmamadas incompetentes para se 
alimentarem por conta própria. Os nossos filhos exigem um longo período de 
provisão de alimentos, educação e proteção. “Portanto, se os pais humanos 
querem que suas proles sobrevivam até a maturidade, geralmente oferecem 
às suas parceiras muito mais do que o esperma, que é a única contribuição do 
orangotango” (Diamond, 2010: 70). 

Vivemos mais do que os antropoides selvagens: mesmo as tribos de 
caçadores-coletores possuem alguns indivíduos anciãos, os quais são 
extremamente importantes como repositórios da experiência. Diamond 
mostra que a longevidade, o tamanho dos testículos e a menopausa foram 
também requisitos para a nossa humanidade. 

Somos incomuns também porque fazemos sexo principalmente por 
prazer e em privado, em vez de fazê-lo principalmente em público e só 
quando a fêmea pode conceber. Certamente é difícil visualizar como pais e 
mães poderiam cooperar harmoniosamente na criação dos filhos se as 
mulheres fossem semelhantes a algumas fêmeas primatas que só são 
sexualmente receptivas na época da ovulação, sinalizam a receptividade e 
fazem sexo em público com qualquer passante do sexo masculino. 

Todas essas características fazem parte da definição da humanidade. 
Assim, a sociedade humana e a criação da prole dependem não só das 
mudanças no esqueleto, mas também das novas características notáveis do 
nosso ciclo vital que, no entanto, não podem ser datadas na história evolutiva 
porque não deixaram marcas fósseis palpáveis. 
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As características do ciclo vital possuem bases genéticas e variam 
quantitativamente ente indivíduos da mesma espécie. Elas afetam a nossa 
capacidade de transmitir nossos genes e influenciam o nosso êxito em atrair 
parceiros, conceber, criar bebês e sobreviver na idade adulta. Assim como a 
seleção natural tende a adaptar a anatomia de um animal ao seu nicho 
ecológico e vice-versa, ela também tende a moldar os ciclos vitais dos 
animais. 

A menopausa e o envelhecimento, em tese, reduziriam (em vez de 
melhorar) a nossa reprodução, e não deviam ser resultado da seleção natural. 
Compreende-se esses paradoxos recorrendo ao conceito de trade-offs, ou 
trocas compensatórias. No mundo animal, nada é gratuito nem unicamente 
bom. Tudo envolve custos e benefícios e o uso de espaço, tempo ou energia 
que podiam ser empregados em outra coisa: custo de oportunidade. 

Certamente, não há um gene singular que determine a menopausa ou a 
monogamia. Enormes influências culturais entram em operação na nossa 
motivação para cuidar da prole ou para buscar sexo extraconjugal.  

Na discussão sobre nosso ciclo vital singularmente humano, Diamond 
começa pelos traços de organização social e da anatomia sexual, fisiologia e 
comportamentos humanos, isto é, as sociedades de casais monógamos e a 
busca constante, geralmente privada, de sexo. Nossas vidas sexuais se 
refletem não só na genitália, como também nos tamanhos relativos dos corpos 
de homens e mulheres. 

A busca de sexo extraconjugal obviamente é bastante influenciada pela 
educação particular de cada indivíduo e pelas normas da sociedade em que 
vive. Entretanto, essa questão do sexo extraconjugal não tem importância 
entre os chimpanzés, porque eles não praticam o “casamento”. 

Outra característica distintiva do ciclo vital humano diz respeito a 
como escolhemos nossos parceiros sexuais, conjugais ou de outro tipo. É 
diferente de babuínos, em que há pouca seleção: qualquer macho tenta 
acasalar com as fêmeas quando elas estão no cio. A seleção do parceiro é uma 
decisão de consequências importantes para o ciclo vital humano, porque os 
casais compartilham responsabilidades parentais, além do envolvimento 
sexual. 

Os nossos critérios de seleção de parceiros são relevantes para a 
constrangedora questão da variação racial humana. Os humanos nativos de 
diferentes partes do globo apresentam visíveis variações na sua aparência 
externa, assim como a maioria das espécies animais que ocupam um território 
geográfico suficientemente extenso. Algumas variações geográficas de nossa 
aparência certamente refletem a seleção natural nos moldando ao clima 
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local. Contudo, Diamond argumenta que a nossa variabilidade geográfica 
visível se deve principalmente à seleção sexual, um resultado dos 
procedimentos de escolha de nossos parceiros sexuais. 

Para fechar a discussão sobre nosso ciclo vital, Diamond indaga por que 
nossa vida tem de chegar ao fim. O envelhecimento e a morte ocorrem com 
todos os indivíduos de todas as espécies animais, mas as espécies possuem 
longevidades muito diferentes. Dentre os animais somos relativamente 
longevos. Nossa longevidade tem sido importante para a nossa humanidade, 
ao permitir a transmissão eficaz entre as gerações das habilidades adquiridas. 

Fica clara a importância de pensar em termos de trade-offs evolutivos. 
A produção de uma quantidade maior de descendentes paradoxalmente não 
compensaria o crescente investimento nos mecanismos de autorreparo que 
uma vida longa exige. O conceito de trade-off também esclarece a incógnita 
da menopausa: um corte na reprodução, paradoxalmente programado pela 
seleção natural para que as mulheres possam gerar mais crianças 
sobreviventes. 

  
Ciência do Adultério 

O dilema no debate a respeito de seis teorias sobre a evolução da 
ovulação oculta nas mulheres exemplifica um problema que permeia o 
estabelecimento da causação da biologia da evolução, na história, na 
psicologia e em vários outros campos nos quais é possível manipular variáveis 
para realizar experimentos controlados. Esses experimentos seriam a maneira 
mais convincente de demonstrar a causa ou a função. Na ausência desses 
experimentos, nunca teremos certeza de como seria hoje a sociedade humana 
sem a ovulação oculta. Mas isso não pode levar a “explicar” fenômenos 
complexos como uma lista ou rol que inclua todos os fatores possíveis. 

Qualquer sistema social com regras de conduta está exposto ao risco de 
que os indivíduos as transgridam se acharem que as vantagens são maiores 
que as sanções. Isso se refere também sobre uma forma idealizada de 
sexualidade humana: casais monogâmicos, maridos confiantes na paternidade 
dos filhos de suas mulheres e maridos que ajudam as esposas a criar os filhos, 
em vez de descuidá-los para flertar. Mas esse é um ideal fictício. O objetivo 
de toda atividade humana não pode ser reduzido à produção de descendentes, 
como mostra Jared Diamond (2010) através da apresentação da Ciência do 
Adultério.  

Os nossos testículos são maiores do que os dos gorilas porque, em geral, 
fazemos sexo por prazer, e são menores que os dos chimpanzés porque somos 
mais monogâmicos. Entretanto, o sexo extraconjugal é parte integrante, 
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ainda que não oficial, do sistema de acasalamento humano. Infelizmente, o 
longo da história, poucos motivos se igualaram ao adultério como causa de 
assassinatos e sofrimento humano. Diamond se revolta com as instituições 
sádicas com as quais as sociedades tem tentado lidar com o sexo 
extraconjugal. 

Como escolhemos os nossos pares e parceiros? Tendemos a casar com 
alguém que se parece conosco. Como respeitamos o tabu do incesto, em vez 
de casar com parentes diretos, as pessoas tendem a se casar com alguém que 
se parece com seus pais ou irmãos do sexo oposto. Mas a imagem de busca 
pode ter sido influenciada por qualquer pessoa do sexo oposto que a gente viu 
regularmente na infância. Além disso, como diversos traços físicos 
independentes fazem parte de nossa imagem de busca, então a maioria de 
nós termina tendo uma leve semelhança média com muitos traços dos 
conjugues. 

As pessoas tendem a se casar com seus iguais inclusive devido à 
proximidade: bairros (condições sócio-econômicas), escola, partido, religião e 
origem étnica. Esses contatos nos oferecem mais oportunidades de encontrar 
gente semelhante a nós. Para a maioria, o casamento é fruto de uma 
proposta, isto é, a culminação de algum tipo de negociação bilateral. Quanto 
mais parecidos forem o homem e a mulher em termos de opiniões políticas, 
religião e personalidade, mais suave será a negociação. 

O fator que resta para a decisão sobre com quem você se casará, além 
da proximidade e a facilidade de negociar, certamente é a atração sexual 
baseada na aparência física. São preferências quanto aos traços visíveis, como 
altura, constituição e cor dos cabelos ou olhos, mas também outros traços 
físicos que não notamos de maneira consciente, como o lóbulo das orelhas, os 
dedos médios e a distância interocular! 

Como a seleção sexual está na origem das raças humanas? Darwin não 
imputou a variação racial humana ao seu próprio conceito de seleção natural. 
Disse: “nenhuma das diferenças externas entre as raças tem utilidade especial 
para o homem”. Usou a teoria da seleção sexual, cuja ideia básica é que há 
muitos traços animais sem nenhum valor óbvio para a sobrevivência, mas com 
um papel evidente na obtenção de parceiros. Se um indivíduo macho for 
particularmente bem-sucedido em atrair fêmeas ou intimidar machos rivais, 
deixará mais descendentes e passará adiante seus genes e características: um 
resultado da seleção sexual e não da seleção natural. 

Para explicar o aparente narcisismo na escolha do parceiro sexual, 
Diamond argumenta que desenvolvemos nossos padrões de beleza imprimindo 
em outrem o que vemos à nossa volta durante à infância. É a Teoria do 
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Imprinting da Escolha Sexual Humana. Mas a Busca da Verdade sobre os 
humanos falha diante das questões práticas. Seus testes só podem ser feitos 
em animais com todo o rigor experimental. 

O formato dos seios humanos e a cor da pele também podem ser o 
resultado das preferências sexuais, que variam arbitrariamente de uma região 
para outra? Darwin deu resposta positiva a essa pergunta. Ele observou que ao 
escolher nossos companheiros e parceiros sexuais prestamos atenção 
extraordinária aos seios, cabelos, olhos e cor de pele. Povos de distintas 
partes do mundo definem a beleza de seios, cabelos, olhos e pele segundo o 
que lhes é familiar. 

Gente de diferentes partes do mundo desenvolveu então suas 
diferenças em parte por obra do acaso, o que os biólogos denominam “efeito 
fundador”. Os genes de poucos indivíduos fundadores que colonizaram terra 
vazia podem continuar predominantes na população muitas gerações depois. 
O nosso interior, que permanece invisível para nós, foi moldado só pela 
seleção natural. A seleção sexual teve grande impacto ao moldar os traços 
visíveis que nos levam a escolher nossos parceiros. 

Por que envelhecemos e morremos?  

“O envelhecimento e a morte são um mistério sobre o qual 
frequentemente perguntamos durante a infância, negamos na juventude e 
aceitamos relutantemente na idade adulta”, disse Diamond (2010: 139). 

O envelhecimento relativamente lento é tão crucial para o estilo de 
vida humano quanto o casamento, a ovulação oculta e outros traços do ciclo 
vital. Isto porque nosso estilo de vida depende da transmissão de informações. 
Com o desenvolvimento da linguagem e até a invenção da escrita, os anciões 
eram os repositórios das informações e experiências. A longa duração da vida 
foi importante para passarmos da condição de animais para a de humanos. 

O envelhecimento só pode ser entendido se a explicação evolutiva, que 
é fundamentalmente a pesquisa da função ou a cadeia de eventos criadora do 
mecanismo imediatamente responsável pela observação fisiológica, ou seja, a 
explicação imediatista, se somar a essa. Esta teoria atribui o envelhecimento 
às progressivas dificuldades que nosso sistema imunológico supostamente 
enfrenta para distinguir entre as nossas próprias células e células estranhas. 

Estamos constantemente nos restaurando, de maneira inconsciente, em 
todos os níveis, das moléculas aos tecidos ou a um órgão completo. Os nossos 
mecanismos de autorreparo são de dois tipos: o controle de danos e a 
substituição periódica. Assim, evitamos o acúmulo de células danificadas. 
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“Se você comparar a aparência do ser amado hoje com uma foto tirada 
a um mês atrás, ele (ou ela) pode parecer igual, mas muitas moléculas 
individuais que formam aquele corpo adorado são diferentes” (Diamond, 
2010: 143). 

Entretanto, não podemos reconstituir ou substituir tudo no nosso corpo 
por causa dos custos do reparo. Os detalhes de quanto é substituído variam 
enormemente, segundo a parte do corpo e a espécie. Não existe nada 
fisiologicamente inevitável na capacidade limitada de reparo os humanos. 
Quanto devemos investir em reparos biológicos depende do custo dos reparos 
e da expectativa de vida com e sem reparos. Essa decisão pertence ao reino 
da biologia evolutiva, e não da fisiologia.  

A seleção natural tende a maximizar o ritmo de procriação da prole que 
sobrevive para que esta, por sua vez, procrie também. Atua sobre os 
indivíduos como um todo, não sobre partes dos indivíduos. Favorece a 
combinação de traços que maximiza a produção procriadora do animal. 

Nossos ciclos vitais possuem muitos traços que parecem reduzir, não 
maximizar, nossa capacidade de produzir descendência. Envelhecer e morrer 
são só um exemplo; outros são a menopausa feminina, a gestação de um bebê 
de cada vez, a geração de um bebê por ano, só poder começar a gerá-los a 
partir da puberdade. 

Dispomos de uma quantidade finita de energia. Se puséssemos toda a 
nossa energia na geração de bebês, sem dedicar nenhuma energia ao reparo 
biológico, nosso corpo envelheceria e se desintegraria antes que pudéssemos 
criar o primeiro filho. No outro extremo, se dedicássemos toda a energia de 
que dispomos para manter nosso corpo em forma, poderíamos viver por muito 
tempo, mas não teríamos energia disponível para o processo exaustivo de 
procriar e criar filhos. 

A evolução nos programou para que as mulheres empreguem mais 
energia no autorreparo, e os homens, mais energia nas lutas. Os homens são 
mais propensos a morrer em guerra contra homens de outros grupos e em 
lutas individuais no interior de um grupo. Relacionado a esse alto índice de 
mortes acidentais entre os homens, eles também envelhecem mais 
rapidamente do que as mulheres: a expectativa de vida delas é de 
aproximadamente seis anos a mais do que a dos homens. Não vale tanto a 
pena reparar um homem quanto vale reparar uma mulher. A luta masculina 
tem um único propósito evolutivo: obter esposas e assegurar recursos para 
seus filhos e sua tribo à custa de outros homens, seus filhos e suas tribos. 

Como o que move a evolução é a transmissão dos genes à geração 
seguinte, outras espécies animais raramente sobrevivem após a idade 
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reprodutiva. No entanto, as mulheres são programadas para viver durante 
décadas após a menopausa e os homens até uma idade em que a maioria deles 
já não se ocupa de procriar. A explicação é que, na espécie humana, a intensa 
fase de cuidados com a prole costuma se estender por quase duas décadas. 
Especialmente nos tempos anteriores à escrita, os mais velhos eram 
portadores de conhecimentos essenciais. 

A menopausa feminina é o resultado de dois traços singularmente 
humanos: o perigo excepcional que o parto representa para a mãe e o perigo 
que a morte representa para sua prole. O parto é perigoso para as mulheres. 
Especialmente antes do surgimento da obstetrícia moderna, as mulheres 
frequentemente morriam no parto, enquanto as mães gorilas e chimpanzés 
raramente morrem.  

O aumento da probabilidade de mãe caçadora-coletora perder a vida, e 
colocar em risco a vida de seus filhos, provavelmente, levou a seleção natural 
a interromper a fertilidade da fêmea humana, de forma a proteger o 
investimento inicial nos filhos. Mas como a procriação não implica risco 
imediato de morte para os pais, os homens não desenvolveram a menopausa. 

A literatura geriátrica vive obcecada com a busca da Causa (Única) do 
Envelhecimento – e daí, a descoberta da cura bebendo na “fonte da 
juventude”! O raciocínio evolutivo sugere que essa busca continuará sendo vã. 
A seleção natural deve agir para adequar o ritmo de envelhecimento em todos 
os sistemas fisiológicos. O resultado é que o envelhecimento envolve inúmeras 
mudanças simultâneas. 

A melhor estratégia para nós é reparar todas as partes de nosso corpo 
em ritmo tal que tudo entre em colapso ao mesmo tempo. O ideal evolutivo 
do Colapso Total Simultâneo descreve melhor o destino do corpo de cada um 
de nós do que uma só Causa do Envelhecimento. 

Os sinais de envelhecimento são encontrados onde que se procure: 
enfraquecimento do coração, endurecimento das artérias, aumento da 
porosidade dos ossos, diminuição do fluxo de filtragem dos rins, menor 
resistência do sistema imunológico, perda de memória e assim por diante. A 
evolução parece ter feito um arranjo para que todos os nossos sistemas se 
deteriorem, e só investimos em reparar até onde vale a pena. A seleção 
natural não permitiu que nós deterioremos por meio de um único mecanismo 
que tenha uma cura simples. 
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O Melhor Cérebro da Sua Vida 

Em O Melhor Cérebro da Sua Vida: Segredos e Talentos da Maturidade 
(Rio de Janeiro, Zahar, 2011, cujo título original The Secret Life oferta the 
Grow-Up Brain: The Surprising Talents of the Middle-Aged Mind foi lançado 
em 2010 em Nova York, Estados Unidos), a Editora de Ciência do New York 
Times, Barbara Strauch, apresenta nova e positiva imagem desse órgão 
complexo do corpo humano quando atinge a maturidade. Embora diminuindo 
a memória literal (nomes e datas), nosso cérebro nessa faixa etária possui 
competência e talento surpreendentes quanto à memória de essência, isto é, 
a capacidade de compreender – e recordar – os grandes temas subjacentes. 
Experiente, flexível e renovado, ele alcança melhores resultados ao lidar com 
emoções e informações enquadrando-as dentro de um panorama geral. 

Com o respaldo de cientistas de ponta e esmiuçando as mais recentes 
pesquisas da neurociência à psicologia, da educação física à nutrição, a 
autora deparou-se com um cérebro que, ao contrário do que se pensava, está 
no auge. As últimas descobertas científicas sobre o cérebro na meia-idade 
contestam o senso comum em que, ao avançarmos aos tropeços pela vida, é 
mais fácil notarmos as coisas ruins do envelhecimento. 

Nosso cérebro, nessa faixa etária intermediária entre a juventude e/ou 
o “jovem adulto” e a velhice, isto é, entre os 40 e 70 anos, propicia-nos 
sermos mais inteligentes, mais calmos, mais felizes, e “simplesmente 
sabermos das coisas”. Não é só questão de irmos empilhando dados no 
cérebro ao longo da vida. Ao chegarmos à meia-idade, nosso cérebro começa 
efetivamente a se reorganizar e passa a agir e pensar de maneira diferente. 

Trata-se de um cérebro adulto que todos presumimos conhecer e 
tendemos a subestimar. À medida que nossa vida se alonga, a meia-idade 
torna-se um alvo móvel. A maioria dos pesquisadores situa a moderna meia-
idade em algum ponto entre os 40 e os 68 anos. Mas até isso é meio flexível. À 
medida que a duração da vida continua aumentar, qual é o fim e onde fica o 
meio? 

No começo do século XXI, qual é o sentido para o meu cérebro estar na 
meia-idade? Este livro é uma tentativa de responder a essa pergunta.  

O cérebro da meia-idade está no auge porque passa por cima da 
confusão e vai direto ao encontro das soluções, sabe quem e o que ignorar e 
quando reorientar-se. Mantém a serenidade; adapta-se. Ocorrem mudanças 
que nos permitem ter imagem mais completa do mundo e até ser 
extraordinariamente criativos. Na verdade, os dados científicos mais recentes 
mostram que os déficits graves em importantes funções cerebrais, aquelas 
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que mais importam, só ocorrem no fim da casa dos setenta anos e, em muitos 
casos, bem depois disso. 

Na meia-idade é a ocasião em que os caminhos se apartam. O que 
fazemos enquanto estamos nessa meia-idade determina como será nossa 
velhice. O cérebro, na fase intermediária da vida, está “em transição”. O que 
fazemos e o que pensamos tem importância. 

Ao longo dos anos, fomos treinados a pensar que o corpo e o cérebro 
envelhecem juntos. Os pesquisadores – de sociólogos a psicólogos e 
neurocientistas – descobriram que o cérebro da meia-idade não 
necessariamente age como o resto do corpo, em absoluto. 

Estudos sobre como as pessoas de fato levam a vida, e também 
pesquisas em laboratórios descobriram que nosso cérebro varia muito em 
termos de quais funções se deterioram e quais mantém a capacidade, ou até 
atingem o auge, durante e depois da meia-idade. Partes da nossa memória, 
certamente aquela que se recorda dos nomes, entram em declínio. Mas, ao 
mesmo tempo, nossa capacidade de formar juizos exatos sobre pessoas, 
empregos e finanças, ou seja, sobre o mundo que nos cerca, aumenta e fica 
mais forte. Nosso cérebro constrói padrões de ligações, camadas entrelaçadas 
de conhecimentos que nos permitem reconhecer instantaneamente as 
semelhanças de situações e discernir soluções. 

Atualmente, a maioria dos declínios cognitivos de peso só ocorre nas 
pessoas de meia-idade muito mais tarde do que acontecia até mesmo na 
geração dos nossos pais. Há também provas de que, como grupo, somos 
consideravelmente mais inteligentes do que quaisquer grupos de faixa etária 
similar que tenham vivido antes de nós. 

Havia muitos boatos, fantasias e fantasmas sobre a meia-idade. A “crise 
da meia-idade” e a “síndrome do ninho vazio”, componentes essenciais de 
nossas expectativas sobre a meia-idade, são igualmente raras, senão 
imaginárias. 

Na verdade, os cientistas constataram que, para a maioria das pessoas, 
entrar na meia-idade é jornada para tempos mais felizes. Por volta da meia-
idade, começamos a ficar mais contentes, e a causa talvez seja o próprio 
envelhecimento. O positivo supera o negativo na nossa maneira de ver o 
mundo, em parte porque começamos a usar o cérebro de um modo diferente. 
Um ser humano de meia-idade, com maior serenidade e alegria, fica mais 
apto a ajudar os mais jovens que estão sob seus cuidados. 

Pesquisadores que acompanham meticulosamente o envelhecimento 
cerebral, tanto em seres humanos quanto em animais, observam um nítido 
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declínio nas substâncias químicas que compõem a nossa função cerebral – os 
neurotransmissores, como a dopamina, que nos mantêm alertas e em 
movimento. Há redução dos ramos cerebrais, nos quais os neurônios se 
comunicam. Existem trabalhos novos que descobriram todo um novo estado 
cerebral denominado de modo-padrão. Trata-se de espécie de estado de 
devaneio, no qual nosso cérebro entra mais e mais ao envelhecermos, 
deixando-nos distraídos. A confirmação de sua existência é considerada uma 
das mais importantes descobertas já feitas sobre como o cérebro funciona e 
envelhece. 

Existe hoje consenso de que algumas funções cerebrais simplesmente 
não se preservam, particularmente a que os cientistas gostam de chamar de 
velocidade de processamento. Mas, no final das contas, um nome aqui e ali ou 
um índice máximo de velocidade cerebral podem não ter tanta importância. 
Embora ocorram perdas em nosso cérebro, elas não são tão uniformes nem 
tão drásticas quanto temíamos. Aliás, até a ideia de que o cérebro perde 
milhões de neurônios ao longo dos anos, sustentada durante muito tempo, foi 
agora desacreditada. Usando equipamentos de neuroimagem cerebral e 
observando os cérebros de pessoas reais, envelhecendo em tempo real, os 
pesquisadores puderam agora demonstrar que as células do cérebro não 
desaparecem em grande número no processo normal de envelhecimento. 

Os neurocientistas podem agora observar partes de neurônios, em 
especial, seu revestimento gorduroso e branco chamado mielina, que 
continuam a crescer até uma fase avançada da meia-idade. À medida que 
aumenta, a mielina estabelece conexões que nos ajudam a compreender o 
que nos cerca. Esse aumento da massa branca talvez seja, por si só, a 
“sabedoria da meia-idade”. 

Há também um novo interesse em definir com exatidão o que é 
sabedoria. Dizemos sem maior reflexão que alguém é sábio, mas o que isso 
quer dizer? De que modo esse tipo de coisa é armazenado no cérebro e 
empregado na vida cotidiana de uma mãe de adolescentes cinquentona, ou de 
um professor universitário de sessenta anos? Durante muito tempo, também 
tomamos a experiência como um dado corriqueiro. Mas agora a experiência 
vem sendo decomposta em suas diferentes partes e estamos aprendendo com 
precisão de que modo ela altera fisicamente o cérebro, que tipos de 
experiência o modificam para melhor, e o que significa, de fato, ser um 
administrador competente, um piloto prudente ou um professor talentoso. 

Há também descobertas recentes que mostram que o cérebro da meia-
idade, em vez de desistir e ceder, adapta-se. À medida que envelhecemos, ele 
é mais ativo, não menos, e usa uma parte maior dele mesmo para solucionar 
problemas. São as pessoas com o mais alto nível de funcionamento das 
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aptidões cognitivas que aprendem a usar o cérebro dessa maneira. Em alguns 
casos, as pessoas de meia-idade começam a usar os dois hemisférios cerebrais 
em vez de um, recurso chamado bilateralização. Os indivíduos que aprendem 
a recrutar  a força de seu poderoso córtex cerebral frontal, em particular, 
desenvolvem que os cientistas chamam de “reserva cognitiva”, tida como 
protetor contra os efeitos do envelhecimento.  

Esse é o tipo de vigor cerebral que nos ajuda a chegar mais depressa ao 
ponto central de alguma discussão do que os mais jovens – a captar a 
essência, avaliar a situação e agir de forma judiciosa, em vez de precipitada. 
Essa reserva cerebral também pode nos ajudar a afastar os primeiros sintomas 
externos de doenças como o mal de Alzheimer. E há fortes indícios de que 
uma coisa simples como a educação – ou o trabalho – pode ser a chave para 
construir essa proteção cerebral para a vida inteira. 

A pergunta que isso nos deixa, é claro, é como podemos desenvolver e 
conservar essa proteção. Se tivermos a sorte de permanecer relativamente 
saudáveis, poderemos compelir o cérebro a se manter forte depois da meia-
idade? Para obter essa resposta, primeiro a ciência precisa desvendar 
exatamente o que constitui o envelhecimento normal e o que representa 
desvio da normalidade e doença. Visto que, durante anos, a maioria das 
pesquisas sobre o envelhecimento foi conduzida sobretudo em asilos para 
idosos, tivemos uma visão exageradamente negativa do que significa 
envelhecer. 

Por muitos anos, até os médicos, em sua maioria, julgaram que a 
demência era inevitável. Mas agora sabemos que, embora certamente tenha 
seus riscos aumentados com a velhice, a demência é uma doença específica. 
Se mantivermos um caminho normal de envelhecimento, sem grandes 
enfermidades, nosso cérebro poderá permanecer em condições relativamente 
boas. 

Então, o que precisamos fazer? 

Na última parte do livro, Barbara Strauch examina a ciência do 
aperfeiçoamento do cérebro. Afinal, o que sabemos realmente sobre a magia 
de comermos mirtilo ou ingerirmos ômega-3? Os exercícios fazem diferença? 
E, se fazem, de que tipo, e como? Busca-se descobrir como ocorre o 
envelhecimento normal e o que pode manter intacto o cérebro dessa fase da 
vida. Será óleo de peixe? Vinho tinto? Horas de exercício na bicicleta 
ergométrica? Há cientistas testando regimes de fome, para saber por que as 
dietas com baixo nível de calorias parecem prolongar a vida, ou por que as 
dietas ruins, com alto teor de gordura e de açúcar, são prejudiciais. Estudos 
mais recentes têm indagado o que há na obesidade ou na pressão alta que é 
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capaz de aumentar os riscos da demência. Muito além de apenas sugerir que 
uma taça de vinho ou um cacho de mirtilos fazem bem, os pesquisadores 
estão examinando a composição química de certos alimentos. Será que é a cor 
escura da casca da fruta que ajuda nossas células a continuarem saudáveis? 
Serão os antioxidantes? 

Quantas taças de vinho temos que tomar, afinal? Será possível descobrir 
um comprimido que funcione no lugar delas? 

Uma das maneiras de avaliar a que ponto um dado grupo de cientistas 
se empolga com o potencial do seu campo é seguir o dinheiro. Hoje, 
realmente existe dinheiro pesado por trás de várias ideias sobre como 
prolongar a vida útil de nossos neurônios. Agora que a ciência sabe que não 
perdemos milhões dessas células ao envelhecer, de repente parece plausível 
que, se olharmos com bastante atenção, descubramos maneiras mais fáceis de 
manter nossas células cerebrais em boa forma. Fala-se cada vez mais em alvos 
“sensíveis a fármacos”, de modo a ajudar o cérebro ao longo do 
envelhecimento, e alguns respeitáveis cientistas criaram suas próprias 
empresas, na esperança de que, uma vez descoberto o alvo, seja possível 
ganhar dinheiro com isso. Hoje em dia, cientistas legítimos estão falando sem 
pudor em possíveis “intervenções” cerebrais, entre as quais se incluem drogas 
que talvez estejam ao alcance da mão. 

Precisamos reconsiderar nossa maneira de pensar sobre nosso próprio 
cérebro – e sobre nossa vida – ao entrarmos e atravessarmos a meia-idade. O 
sentimento pessoal, em geral, é que “agora sou mais inteligente, melhor  
professor, melhor na criação dos meus filhos”. Isso nos deixa com uma última 
pergunta, e talvez a mais importante: se de fato o nosso cérebro conserva sua 
força – e se descobrirmos métodos para preservá-la –, o que faremos com ele? 

As aparências externas e as previsões de prazos da nossa vida estão 
deploravelmente obsoletas – foram criadas para expectativas de vida de muito 
tempo atrás, quando era esperável que, ao chegarmos à meia-idade, nós nos 
recolhêssemos a uma vida sossegada e desistíssemos de tudo. Mas se, como 
indicam as tendências, muitos de nós conseguirmos viver até os oitenta e 
tantos, noventa e tantos anos, e se conseguirmos manter o cérebro intacto 
durante esse período, o que faremos? 

O mundo foi preparado para tratar o cérebro da meia-idade não como 
maduro, pronto e íntegro, mas como diminuído, em declínio e deprimido. 
Estipulamos idades de aposentadoria obrigatória que pouco têm a ver com 
nossa vida atual. Dizemos a professores, advogados, escritores e executivos 
que eles estão velhos demais para trabalhar, e os mandamos para casa – para 
fazer o quê? 
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Instinto Humano: Como os nossos impulsos primitivos moldaram o que 
somos hoje 

Robert Winston, em seu livro “Instinto Humano” (Rio de Janeiro: Globo; 
2006; pp. 431), quer examinar, a partir de suas origens na savana da África 
oriental, o legado deixado por aqueles estranhos seres que foram realmente 
responsáveis pelo nascimento do homem moderno: Australopithecus, Homo 
Habilis e Homo Erectus. 

Atualmente, a maior parte das pessoas aceita completamente a teoria 
básica da evolução, exceto os reacionários “criacionistas”, que parecem estar 
tentando convencer a si mesmos a respeito de sua crença religiosa, pregando-
a fanaticamente. Abandonando a fé e estudando as descobertas científicas, os 
humanos descendem dos macacos e estes, por sua vez, descendem de 
mamíferos mais primitivos.  

Nossa forma e estrutura derivam de outras criaturas e há implicações 
psicológicas desse fato. O Homo Sapiens não apenas parece, se move e respira 
como um macaco; ele também pensa como um macaco! Não apenas temos um 
corpo da Idade da Pedra, como também temos uma mente da Idade da Pedra! 

As pressões a que fomos expostos durante milênios deixaram um legado 
mental e emocional. Algumas dessas emoções e reações, derivadas de 
espécies que nos antecederam, são desnecessárias nos tempos modernos, mas 
os vestígios de uma existência anterior estão indelevelmente impressos em 
nós. 

Este livro é basicamente sobre instintos que intrigam a todos nós. 
Examina os instintos humanos de sobrevivência, desejo sexual, competição, 
agressão, altruísmo, nossa busca por conhecimento e nossa necessidade algo 
mais, talvez do divino. É para a savana africana que devemos olhar se 
desejarmos encontrar algumas respostas para esses impulsos. 

Há 5.000.000 de anos, nossos ancestrais hominídeos desceram das 
árvores para tentar a sorte na savana. O fim da Era do Gelo os forçou a se 
adaptarem a um novo ambiente com menos recursos naturais do que as 
florestas tropicais e pouca proteção física contra os predadores. A seleção 
natural persistiu por mais de 200.000 gerações com homens-macacos 
competindo com outros animais. 

Começamos a vida na savana como Australopithecus, com um cérebro 
de tamanho igual ao de um chimpanzé. Nos 3.000.000 de anos que se 
seguiram, ele triplicou de tamanho. A expansão do número de células 
cerebrais até o nosso estado atual, com cerca de 100 bilhões de células 
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nervosas, resultou em uma mente cada vez mais complexa. Continuamos a 
desenvolver uma série de instintos, concomitantemente a um extraordinário 
salto em nossa aprendizagem, emoção e racionalidade. 

Por um lado, aprendemos a fazer uso de ferramentas. Descobrimos o 
fogo e seus usos. Exploramos o mundo que habitamos. Começamos a conversar 
uns com os outros e a vida em comunidades mais complexas. Caçadores 
migrantes trocaram informações. Relações de cooperação e familiaridade 
possibilitaram a formação de grupos maiores. A crescente divisão de trabalho 
nos permitiu criar raízes, construir civilizações e ter uma vida cultural 
criativa. 

Por outro lado, nossa busca por riqueza material e status resulta na 
dissolução de unidades familiares. Temos desejos e necessidades emocionais 
que nem sempre são satisfeitos. Acostumamos à fofoca e à intriga típica de 
grupo pequeno e interdependente. Há tensão, portanto, entre os nossos 
instintos da Idade da Pedra e as dificuldades impostas pela civilização pós-
industrial. 

A definição de “instinto” está na diferença entre: 

1. a mente com a qual nascemos; 

2. a mente que “formamos”, via aprendizado, cultura e socialização. 

Então, instinto é, essencialmente, a parte do nosso comportamento que 
não é fruto de aprendizado. Contudo, nosso ambiente – e, portanto, nosso 
aprendizado – pode ter uma influência poderosa no modo pelo qual nossos 
instintos se expressam. 

O instinto é construído de elementos humanos herdados, de ação, 
desejo, razão e comportamento. Esses instintos especificamente humanos são 
aqueles que se formaram durante nosso tempo na savana.  

Hoje, sabemos muito mais a respeito de características herdadas do 
que Charles Darwin – sabemos que são transmitidas por genes. A descoberta 
da sequência completa do genoma humano é um marco na história da ciência. 
O Projeto do Genoma Humano foi completado em 2001. A odisseia foi listar 
cerca de 3 bilhões de letras que representam as ligações químicas da dupla 
hélice do DNA. Nesse código está a receita para o desenvolvimento do corpo 
humano. 

A grande maioria do código químico é idêntica, por isso se diz “o” 
genoma humano. Cerca de uma em cada 10 mil letras será diferente entre 
uma pessoa para outra. Nestas diferenças residem as variações de psicologia 
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humana. O desenvolvimento do cérebro humano é amplamente determinado 
pelo código genético. 

O comportamento humano é instável e imprevisível. As possibilidades 
de comportamento diário são infinitas. Ele está à mercê de muitas forças que 
não controla e que o empurra de um lado para outro. Algumas forças 
biológicas, cognitivas e culturais se anulam, outras pressionam para uma 
mesma direção. É inteiramente impossível que duas tendências de instinto 
ajam de modo igual e contrário. Possuímos um mecanismo adaptativo em que 
coexistem a competição e a cooperação. O desafio é tentar desembaraçar 
essas forças e explicar suas origens. 

A Teoria do Caos nos diz que pequenas mudanças nas condições iniciais 
tem um efeito crítico no resultado final de um sistema caótico. Isso se aplica 
tanto ao comportamento humano quanto ao mundo físico. É impossível termos 
um modelo de previsão para nosso comportamento porque há muitos fatores 
envolvidos, cada qual com o potencial de causar danos significativos. Há uma 
complicação a mais: humanos aparentemente tem livre arbítrio, refletem 
sobre seus comportamentos e podem alterá-los. 

Portanto, a explicação de grande parte do comportamento humano é 
um processo extraordinariamente complexo. É produto de muitos fatores 
diferentes: instintivos, psicológicos, racionais e emocionais – e a predição se 
torna impossível. A aleatoriedade, então, é uma parte intrínseca de nossas 
características neurais. 

Mas podemos fazer suposições válidas sobre a vida na savana e a reação 
do homem primata a várias experiências. Sabemos que os princípios físicos do 
planeta eram os mesmos. Sabemos da existência de uma série de predadores. 
Os hominídeos corriam o risco de serem comidos. Havia insetos venenosos, 
assim como frutos venenosos. 

As regras básicas do estilo de vida mamífero permaneceram intactas: 
comer, beber, se aquecer e dormir. Puberdade, reprodução e envelhecimento 
já marcavam as fases da vida. Divisão de trabalho entre sexos também 
existia, assim como a convivência com a morte. Havia doenças e ferimentos. 
Os mais frágeis eram dependentes dos outros para receber comida e proteção. 
A mortalidade infantil era muito alta, a esperança de vida muito baixa. 

Os recursos finitos – de caça, vegetação comestível, água e abrigo – 
pode significar que havia competição por estes recursos. Não apenas 
competição entre as espécies, mas competição dentro das espécies. Devíamos 
guerrear uns contra os outros. 
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A ideia do “gene egoísta” é que ele exerce uma influência massiva 
tanto no desenvolvimento evolutivo quanto na psicologia da mente humana. 
Não apenas afeta nossa luta por recursos e parceiros, como também define os 
termos nos quais nossas vidas sexual e familiar evoluem. 

Não devemos subestimar o poder da arqueologia, embora suas 
suposições partam de evidências frágeis e inconclusas. As adaptações físicas 
são relativamente fáceis de se ver. As heranças de genes com aptidões mais 
eficientes selecionavam os indivíduos mais propensos a sobreviver e a se 
reproduzir, embora sem nenhum sentido de intenção ou de planejamento. 

A evolução não é perfeita. Não podemos cair na armadilha de pensar 
que a seleção natural resultou na melhor, “mais barata  e mais elegante 
solução para cada problema. A evolução é imperfeita, porque sempre envolve 
contínua mudança. Os passos regressivos quase nunca aconteceriam. 

A seleção natural abrange uma série de pressões evolutivas 
simultâneas. Nenhuma adaptação ocorre de forma isolada. Nós somos repletos 
de compromissos e concessões. Alguns passos produziram uma vantagem 
seletiva para determinada espécie. A seleção natural, simplesmente, não 
pode começar novamente do zero e escolher a melhor solução possível. 

Apesar do cérebro humano parecer estar adaptado para realizar certas 
tarefas, isso não significa que estamos vendo adaptações reais. Em animais 
cujo comportamento parece consistir exclusivamente de respostas a processos 
instintivos, decidir se algo é ou não uma adaptação genética a partir de sua 
história evolutiva é mais fácil. É improvável que seja resultado de uma série 
de mutações aleatórias. 

A mente humana é mais complexa e flexível. Não somos escravos de 
nossos genes, mas somos profundamente afetados por eles. Separar as 
adaptações de todo o resto é extremamente difícil. Só porque certos tipos de 
comportamento humano são constantes em culturas diferentes não significa 
que eles sejam geneticamente determinados. Por exemplo, todas as 
sociedades que usam lanças as jogam com a ponta voltada para frente, mas 
isso significa que nossa espécie tem um gene específico para este tipo de 
prática. 

Quando os bebês abrem seus olhos e começam a registrar a existência 
de um mundo externo, inicia-se um intricado processo de desenvolvimento 
neural. Os instintos são acionados um a um – são as ferramentas de 
sobrevivência que vem pré-embaladas com o recém-nascido. Mas o cérebro 
não pode se desenvolver a não ser que receba os impulsos corretos. O 
ambiente no qual crescemos é fundamental para o desenvolvimento do 
instinto humano.  
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O desenvolvimento da natureza humana depende das pessoas e da 
cultura à nossa volta. Daí a importância fundamental da educação, da 
experiência e do ambiente social nos quais somos criados. Nossos mecanismos 
cognitivos para lidar com o mundo, sejam eles reconhecimentos de rostos, 
aquisições de linguagem ou desenvolvimento emocional, não vão aparecer 
sozinhos. Depois de um certo ponto no tempo, pode ser tarde demais para 
“liga-los”. 

O processo de evolução está entrelaçado ao crescimento da cultura. 
Essa “cultura” começou muito antes da evolução nos tornar o que somos hoje. 

É tentador olharmos para nossas vidas modernas – nossas razões, 
desejos, esperanças, problemas – e encontrar uma simples explicação 
evolucionista para tudo. Mas o estudo da humanidade não deve permitir a 
simplificação de explanações complexas, o que não significa perder a clareza 
didática da simplicidade. 

Nosso passado evolutivo exerce uma pressão poderosa. Mas o elemento 
genético do comportamento humano será sempre refratado pela cultura. 
Genes são responsáveis pela mente humana da mesma forma que um 
roteirista é responsável por um filme. O roteiro é a base do filme, mas o 
estilo visual e o ritmo do filme são determinados principalmente pelo diretor 
e pelo montador. Ocasionalmente, parte do diálogo será improvisado no set. 
Cada pessoa, ao assistir o filme, pode interpretá-lo de uma maneira 
diferente. 

Este livro de autoria de Robert Winston explora as teorias e as 
descobertas da relativamente nova área da teoria evolucionista. Foi escrito 
para acompanhar a série de TV da BBC sobre o “Instinto Humano”. Muitas das 
teorias mais interessantes são controversas e algumas foram hostilizadas. Mas 
o livro traz alguma luz sobre o que significa ser humano, e o que significa ser 
um produto da evolução não apenas física, mas mental. O instinto, uma “mão 
invisível” do ser humano ou, para os economistas comportamentais, do agente 
econômico, está presente em toda a nossa vida. Revelar sua forma emocional 
pode melhorar a compreensão que temos de nós mesmos. E dos 
comportamentos reais dos tomadores de decisões econômico-financeiras. 

O Olhar da Mente 

Oliver Sacks nasceu em 9 de julho de 1933, na região norte de Londres. 
Cursou Biologia, Fisiologia e Medicina no Queen's College, da Universidade de 
Oxford. Foi professor de neurologia das universidades Yeshiva (Nova York) e da 
de Nova York. Hoje, leciona neurologia e psiquiatria em Columbia. Algumas de 
suas obras são: "Tempo de Despertar" (1997), "O Homem que Confundiu sua 
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Mulher com um Chapéu" (1997), "Alucinações Musicais" (2007). Recentemente, 
publicou O Olhar da Mente (São Paulo, Companhia das Letras, 2010, 232 
páginas). Segundo resenha de Reinaldo José Lopes, Editor de Ciência da Folha 
de S. Paulo (24/11/10), contém uma palavrinha técnica crucial para mostrar a 
revolução na maneira como se entende o cérebro. O termo-chave é 
"plasticidade". 

A plasticidade cerebral é o oposto da ideia de “não dá para ensinar 
truques novos a cachorro velho”. Durante muito tempo, neurologistas e 
biólogos acreditaram que, depois de certo "período crítico", da gestação aos 
primeiros anos de vida, o cérebro se tornava órgão pouco maleável, incapaz 
de grandes reorganizações de funções e capacidades. Qualquer dano ao 
conjunto seria irreparável. 

Muita coisa mudou, no entanto, a começar pela descoberta, nos anos 
1990, de que “o cérebro adulto é capaz de gerar novos neurônios”. O 
acompanhamento de pacientes como os que são descritos em "O Olhar da 
Mente" mostra que é possível remodelar a arquitetura cerebral para 
compensar deficiências graves ou adquirir habilidades que parecem 
sobrenaturais. 

Histórias pessoais se juntam como as peças de quebra-cabeças em "O 
Olhar da Mente", livro de Sacks que acaba de ser publicado no Brasil. A 
mensagem mais ampla é clara: não há nada de automático na maneira como 
achamos normal ver o mundo. 

O conjunto olho-cérebro está menos para câmera digital e mais para 
simulador de realidade virtual, usando pistas às vezes enviesadas para 
construir modelo do mundo na cabeça de cada pessoa. Sacks diz a interface 
entre cérebro e máquinas tem potencial para revolucionar o modo como os 
sentidos funcionam. 

Como ele escolhe o fio condutor de algum livro depende muito de quem 
lhe contata, do que acontece no seu cotidiano. Acidentes desempenham papel 
muito grande para qualquer médico. As coisas não são nem de longe tão 
sistemáticas quanto o cotidiano de algum cientista. 

Quanto à razão de ser raro ver livros sobre ciência serem reconhecidos 
como literatura, ele fica tentado a dizer que algumas pessoas naturalmente 
vão gostar mais desse tipo de obra do que outras. Não pensa em si mesmo 
como um homem de letras. O que tenta é dizer as coisas com a maior clareza 
e maior naturalidade possíveis. Acha que é importante ler em voz alta. 
Quando escreve, tenta ouvir cada frase na sua cabeça. Ele acha que esse 
ouvido para o que se está escrevendo é crucial. 
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Os casos mais exemplares que Oliver Sacks descreve ajudariam a 
mostrar que até as pessoas que chamamos de normais apenas usam seu 
cérebro para construir uma espécie de modelo do mundo, que nunca é a 
mesma coisa que o "mundo real" em si. Quando fala de coisas como o ato da 
leitura, ou a capacidade de reconhecer rostos, a tendência é considerar essas 
habilidades como algo natural. Porém, as pessoas não têm a menor ideia de 
como essas coisas funcionam. Isto é, a menos que você as analise. Ver pessoas 
cujas faculdades de reconhecimento foram esfaceladas faz, por exemplo, com 
que seja possível perceber que certa capacidade está associada a certa parte 
do cérebro. 

Dessa maneira, você aprende que é possível saber o que a leitura ou o 
reconhecimento de rostos são em todas as demais pessoas. Em outras 
palavras, estudar algum cérebro anormal lança muita luz sobre os cérebros 
normais. 

Na última década, as pesquisas cujo objetivo é criar interfaces entre o 
cérebro humano e as máquinas avançaram muito. Quando perguntado sobre o 
potencial dessas tecnologias para mudar a maneira como as pessoas percebem 
o mundo, Oliver Sacks afirma que conectar o cérebro a máquinas que possam 
se movimentar é muito empolgante para pessoas que ficaram paralisadas, 
pessoas que estão "trancadas" dentro do próprio cérebro por causa de alguma 
lesão e não possuem nenhum modo de se comunicar com o mundo exterior. 

Na parte final do seu livro, aborda a chamada substituição sensorial, na 
qual câmera de vídeo é conectada a eletrodos implantados na língua do 
paciente. Essa pessoa, então, é capaz de interpretar esses estímulos 
sensoriais na língua como percepção visual, mesmo que ela não enxergue. Isso 
não exige a implantação de eletrodos no cérebro. Mas nós vemos e ouvimos 
com nosso cérebro, e em breve vai ser possível, pois é algo que já foi 
conseguido em modelos animais, enxergar com essas interfaces. Isso vai 
revolucionar a medicina. 

O Sinal e o Ruído 

Nate Silver, guru das previsões políticas nos Estados Unidos, autor do 
livro intitulado “O sinal e o ruído”, afirma que “os resultados das pesquisas de 
opinião em campanhas políticas costumam vir devidamente acompanhados 
das respectivas margens de erro, um indicador de que contém certo grau de 
incerteza. Por outro lado, em previsões econômicas, na maioria das vezes, 
menciona-se apenas um número. A economia criará 150 mil empregos no 
próximo mês. A previsão de crescimento do PIB para o ano que vem é de 3%. O 
preço do barril de petróleo chegará a 120 dólares. 
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Isso gera a noção de que essas previsões são incrivelmente precisas. É 
comum vermos nos cadernos de economia manchetes que expressam surpresa 
diante de qualquer pequeno desvio, por exemplo, “Aumento inesperado na 
taxa de desemprego: taxa de desemprego de 9,2% aflige mercados”. Lendo as 
letras miúdas dessa matéria, descobrimos que o resultado “inesperado” foi a 
taxa de desemprego ter sido 9,2% — e não 9,1%,2 como os economistas haviam 
projetado. Se um erro de um décimo foi suficiente para o assunto virar 
notícia, parece que essas projeções devem ser muito confiáveis. 

No entanto, elas são, no máximo, instrumentos grosseiros que em geral 
conseguem prever pontos de virada econômicos com apenas alguns meses de 
antecedência. Na verdade, várias vezes esses instrumentos não conseguiram 
“prever” recessões mesmo depois que elas já se haviam instalado: a maior 
parte dos economistas americanos só percebeu as três últimas crises — em 
1990, 2001 e 2007 — depois que elas haviam começado! 

Realizar projeções a respeito de algo tão vasto e complexo quanto a 
economia é um desafio e tanto. Há um grande hiato entre a concretização 
dessas projeções e sua percepção pelo público. 

Alguns especialistas não gostariam que você soubesse disso. Como 
outros previsores, eles encaram a incerteza como um inimigo, algo que 
ameaça sua reputação. Não a calculam com precisão, elaborando 
pressupostos que reduzem a quantidade de incerteza em seus modelos, mas 
não melhoram as previsões no mundo real. Isso acaba nos deixando menos 
preparados na hora do dilúvio. 

Não se pode relevar a importância de se comunicar a incerteza. O 
problema é que deixa-se, explicitamente, de comunicar ao público a 
incerteza da projeção, enfatizando apenas a previsão de um único número. 
Depois, os previsores se justificam dizendo que “tiveram medo de que o 
público perdesse a confiança na projeção caso houvesse qualquer sugestão de 
incerteza”. 

Obviamente, a incerteza na projeção teria deixado o público muito 
mais bem preparado — e talvez capaz de evitar a catástrofe. Deixados à 
própria sorte, muitos habitantes se convenceram de que não havia motivo 
para preocupação. Pouquíssimos adquiriram seguros contra o risco da 
calamidade.  

Expressa sem qualquer reserva, uma previsão de um número dá a 
impressão de que a água chegará a exato ponto. Há quem interprete que a 
projeção indica uma elevação máxima até aquele nível. 
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Eis uma piada velha: um estatístico se afogou atravessando um rio que 
tinha, em média, um metro de profundidade...  

Os previsores deveriam publicar, com precisão e honestidade, a 
incerteza de suas previsões. Porém, essa atitude é rara entre outros 
previsores, especialmente no que diz respeito às projeções para o futuro da 
economia. 

Os economistas são racionais? 

Nate Silver analisa o que aconteceu em novembro de 2007. Foi apenas 
um mês antes do início oficial da Grande Recessão. Já havia sinais claros de 
problemas no mercado imobiliário: a execução de hipotecas havia dobrado e a 
financiadora norte-americana Countrywide estava à beira da falência. Sinais 
igualmente preocupantes surgiam nos mercados de crédito. 

No entanto, economistas que participaram da Survey of Professional 
Forecasters [Avaliação dos Previsores Profissionais], levantamento trimestral 
realizado pelo Fed da Filadélfia, concluíram que uma recessão era 
relativamente improvável. Na verdade, eles esperavam para 2008 um 
crescimento ligeiramente inferior ao índice médio de 2,4%. E acreditavam que 
quase não havia chance de uma recessão tão grave quanto a que de fato se 
sucedeu. 

A Survey of Professional Forecasters, espécie de Focus pesquisado pelo 
Banco Central do Brasil, é peculiar na medida em que pede aos economistas 
para indicarem de forma explícita uma faixa de resultados para os quais eles 
acreditem que a economia esteja rumando. Como Nate Silver enfatiza ao 
longo de seu livro, uma reflexão probabilística dos resultados é parte 
essencial de uma projeção científica. Se eu pedisse que você estimasse o 
valor total resultante de dois dados de seis lados, a resposta correta não será 
um simples número, mas uma enumeração de resultados possíveis e de suas 
respectivas probabilidades. Embora o resultado que mais aparece quando se 
jogam os dados seja sete, tal número não é necessariamente mais nem menos 
condizente com a projeção do que dois ou doze, desde que cada resultado 
esteja de acordo com a probabilidade atribuída a ele no longo prazo. 

Solicita-se que os economistas da Survey of Professional Forecasters 
façam algo semelhante ao preparar projeções para o PIB e outras variáveis — 
estimando, por exemplo, a probabilidade de o PIB ficar entre 2% e 3% ou entre 
3% e 4%. Como mencionou Nate Silver, os economistas que realizaram esse 
levantamento acreditavam que o crescimento do PIB ficaria em 2,4% em 2008, 
um pouco abaixo de sua tendência de longo prazo.  
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A projeção revelou-se absolutamente equivocada: na verdade, com a 
chegada da crise financeira, o PIB diminuiu em 3,3%. E o pior era o fato de os 
economistas estarem extremamente confiantes quanto à previsão. Atribuíram 
uma chance de apenas 3% de desaceleração da economia durante todo o ano 
de 2008. E apenas uma chance em quinhentas de que o PIB tivesse uma queda 
de pelo menos 2%, como ocorreu. 

De fato, há muito tempo esses especialistas confiam demais em sua 
capacidade de prever os rumos da economia.  

Um intervalo de predição é uma gama dos resultados mais prováveis de 
uma projeção e funciona mais ou menos como a margem de erro nas pesquisas 
de opinião. Por exemplo, supõe-se que um intervalo de predição de 90% 
represente 90% dos resultados possíveis no mundo real, deixando nas 
extremidades da distribuição apenas os 10% referentes aos casos que não se 
enquadram.  

Se as projeções dos economistas fossem tão precisas quanto eles 
alegam, poderíamos esperar que o valor real do PIB ficasse em seu intervalo 
de predição em nove de cada dez vezes ou que só se desviasse umas duas 
vezes ao longo dos dezoito anos. 

Contudo, nesses dezoito anos o valor real do PIB ficou fora do intervalo 
previsto em seis ocasiões, um terço do total. Outro estudo, que analisou os 
dados até a criação da Survey of Professional Forecasters em 1968, revelou 
resultados ainda piores: o PIB real ficou fora do intervalo de predição em 
quase metade das vezes. Não existe praticamente chance alguma de o 
problema ter sido falta de sorte dos economistas; eles sempre exageram a 
confiabilidade de suas previsões. 

Na realidade, quando um grupo de economistas divulga projeções para 
o crescimento do PIB, o verdadeiro intervalo de predição de 90% — a partir do 
desempenho real dessas projeções, e não do suposto grau de precisão — 
abarca aproximadamente 6,4 pontos percentuais (equivalente a uma margem 
de erro de mais ou menos 3,2%). 

Quando você ouve no jornal que o PIB vai crescer 2,5% no ano seguinte, 
isso significa que pode haver um crescimento espetacular de 5,7%. Ou uma 
queda de 0,7% — uma recessão relativamente grave.  

Os economistas ainda não conseguiram se sair melhor, e não há muitos 
indícios de que suas projeções estejam melhorando. Existe uma piada que diz 
que, “das últimas seis recessões, os economistas conseguiram prever nove”, 
mas isso tem um fundo de verdade; uma estatística verdadeira indica que, na 
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década de 1990, eles previram com um ano de antecedência apenas duas das 
sessenta recessões no mundo inteiro. 

Os economistas não são os únicos. Resultados como esses são a regra; 
especialistas não são muito bons em oferecer uma descrição honesta da 
incerteza de suas projeções, e tampouco estão dispostos a isso. Esse excesso 
de confiança foi identificado em muitas outras áreas, incluindo Pesquisas 
Médicas, Psicologia, Ciência Política e Finanças. Parece aplicar-se tanto 
quando usamos nosso bom senso para fazer uma projeção quanto em um 
modelo estatístico. 

Mas talvez os economistas tenham menos desculpas para cometer esses 
erros. Por um lado, suas previsões não só têm sido confiantes demais como 
também bastante inadequadas ao mundo real, muitas vezes errando o 
crescimento do PIB por uma margem alta e economicamente significativa. Por 
outro, esforços para prever variáveis como o crescimento do PIB já existem há 
muitos anos, remontando à Livingston Survey, em 1946, e os resultados estão 
bem documentados e disponíveis a qualquer um.  

Obter feedback sobre o desempenho de nossas previsões é uma maneira 
— talvez a maneira essencial — de melhorá-las. Os especialistas em projeções 
econômicas obtêm mais feedback do que a maioria dos outros profissionais, 
mas não optaram por corrigir a influência do excesso de confiança. 

A economia não deveria estudar a racionalidade do comportamento 
humano? Poderíamos esperar que alguém em outro campo de atuação — um 
antropólogo, por exemplo — demonstrasse certa tendenciosidade ao realizar 
uma projeção. Mas um economista, não. 

Na verdade, porém, isso pode ser parte do problema. Os economistas 
entendem muito sobre racionalidade — o que significa que também entendem 
muito sobre como funcionam nossos incentivos. Se estiverem fazendo 
projeções tendenciosas, talvez isso seja um sinal de que eles não têm muito 
incentivo para fazer projeções boas... 

  
Limitações dos Modelos Estatísticos para Previsões 

Nate Silver, no seu livro “O sinal e o ruído”, cita um comentário de que 
“entender um organismo tão complexo quanto a economia é muito 
complicado”. 

Nessa visão, os responsáveis pelas previsões econômicas enfrentam três 
desafios fundamentais.  
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Primeiro, é dificílimo distinguir causa e efeito com base apenas em 
estatísticas econômicas.  

Segundo, a economia está sempre mudando, então as explicações de 
comportamento econômico que se aplicam a um ciclo de negócios talvez não 
funcionem em ciclos posteriores.  

E, terceiro, por pior que tenham sido suas projeções, os economistas 
também não dispõem de dados muito bons para trabalhar. 

O governo norte-americano produz dados sobre literalmente 45 mil 
indicadores econômicos todo ano. Fornecedores de dados monitoram nada 
mais nada menos do que quatro milhões de estatísticas. Alguns economistas 
sucumbem à tentação de bater todos esses dados em um liquidificador e 
alegar que o mingau resultante é haute cuisine.  

Houve apenas onze recessões desde o fim da Segunda Guerra Mundial. 
Se você tiver um modelo estatístico que tente explicar onze resultados, mas 
que precise escolher dentre quatro milhões de dados, muitas das relações 
identificadas serão espúrias, ou seja, correlações sem causalidade devido a 
ambas variáveis serem determinadas por um (ou mais) fator(es) 
independentes. 

De maneira análoga, dentre os milhões de indicadores econômicos do 
mundo, alguns vão se correlacionar especialmente bem com os preços das 
ações, com o PIB ou com a taxa de desemprego. Se não for o time vencedor 
do Super Bowl, pode ser a produção de frango em Uganda. J Tal relação, 
porém, é mera coincidência. 

Embora talvez não levem a sério o indicador do Super Bowl, os 
economistas convencem-se de que outros tipos de variáveis — qualquer coisa 
que tenha algum ar de significado econômico — são “indicadores 
antecedentes” fundamentais, capazes de prever com meses de antecedência 
um período de recessão ou recuperação.  

Uma empresa especializada em projeções vangloria-se de examinar 
quatrocentas dessas variáveis, um número muito maior do que as duas ou três 
dezenas de variáveis que contêm a maior parte da substância econômica. 
Outros especialistas em projeções elogiam a capacidade de previsão de 
indicadores relativamente obscuros como a proporção entre índices de 
pedidos e vendas dos fabricantes de semicondutores.  

Com tantas variáveis econômicas entre as quais escolher, você 
certamente vai encontrar algo que se ajuste ao ruído nos dados passados. É 
muito mais difícil encontrar algo que identifique o sinal; variáveis que atuam 
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como indicadores antecedentes em um ciclo econômico não raro se revelam 
inadequadas para outro ciclo.  

A máxima de que “correlação não implica causalidade” é famosa. Uma 
relação estatística entre duas variáveis não significa que uma seja responsável 
pela outra. Por exemplo, as vendas de sorvetes e os incêndios florestais são 
correlacionados porque ambos ocorrem com mais frequência no calor do 
verão. Mas não existe causalidade; ninguém incendeia uma floresta quando 
compra um pote de sorvete. 

Entretanto, se por um lado o conceito é expresso com facilidade, pode 
ser difícil aplicá-lo na prática, particularmente quando se trata de entender 
relações causais na economia. Por exemplo, a taxa de desemprego costuma 
ser considerada um indicador retardatário. E, às vezes, realmente é. Depois 
de uma recessão, as empresas talvez só voltem a contratar funcionários 
quando tiverem confiança nas perspectivas de recuperação, e pode ser que 
todos os desempregados levem um bom tempo para voltar ao mercado de 
trabalho. Mas a taxa de desemprego também pode ser um indicador 
antecedente da demanda do consumidor, uma vez que os desempregados não 
têm muita capacidade de adquirir bens e serviços.  

Durante as crises, a economia pode entrar em um círculo vicioso: as 
empresas não contratam enquanto não identificam mais demanda do 
consumidor, mas essa demanda é baixa porque as empresas não estão 
contratando e os consumidores não podem adquirir seus produtos. 

A confiança do consumidor é outra variável notoriamente capciosa. Às 
vezes, ele é o primeiro a detectar sinais de advertência na economia. Mas 
também pode estar entre os últimos a ver recuperações, percebendo um 
estado de recessão econômica até bem depois de a recessão ter acabado 
tecnicamente. Assim, os economistas debatem se a confiança do consumidor é 
um indicador antecedente ou retardatário, e a resposta pode depender do 
ponto em que a economia se encontra no ciclo de negócios. Além disso, como 
o comportamento do consumidor é afetado por sua confiança, pode haver 
todo tipo de realimentação entre as expectativas sobre a economia e a 
realidade. 

Talvez um conjunto ainda mais problemático de realimentação ocorra 
entre as projeções para a economia e as políticas econômicas. Se, por 
exemplo, existe uma previsão de que a economia entrará em recessão, supõe-
se que o governo e o Banco Central adotarão medidas para mitigar o risco ou, 
pelo menos, amortecer o golpe. Parte do problema, então, é que previsores 
têm que prever também decisões políticas, o que pode ser um desafio em um 
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país como os Estados Unidos, em que o Congresso tem um índice de aprovação 
de 10%. 

Entretanto, a questão é um pouco mais profunda. Como Robert Lucas, 
economista ganhador do prêmio Nobel, observou em 1976, dados passados 
que servem de base para um modelo econômico resultaram, em parte, de 
decisões políticas em vigor na época. Assim, talvez não baste saber o que 
farão os atuais governantes: será necessário saber também quais eram as 
políticas fiscais e monetárias durante o governo Nixon. Uma doutrina 
relacionada conhecida como lei de Goodhart, batizada em homenagem ao 
professor da Escola de Economia de Londres que a propôs, sustenta que 
determinada variável pode perder seu valor como indicador econômico 
quando os formuladores de políticas começarem a se concentrar nela. Por 
exemplo, se o governo adotar medidas artificiais para inflar os preços dos 
imóveis, eles podem até aumentar, mas deixarão de ser uma boa medida da 
saúde econômica em geral. 

Em seu extremo lógico, é um pouco semelhante ao efeito do 
observador (muitas vezes confundido com um conceito afim, o princípio da 
incerteza de Heisenberg): assim que começamos a medir algo, seu 
comportamento começa a mudar. Em geral, modelos estatísticos baseiam-se 
na noção de que existem variáveis independentes ou dependentes, entradas e 
saídas, que podem ser mantidas separadas. Em economia, estão todos juntos, 
em uma grande confusão. 

  
Economia Dinâmica: Mudança Quebra Regularidade 

Nate Silver, no seu livro “O sinal e o ruído”, adverte que mesmo que 
pudessem resolver todos os problemas estatísticos para efetuar previsões 
confiáveis, os economistas ainda teriam que lidar com um alvo móvel. A 
economia está em constante evolução, e o relacionamento entre diferentes 
variáveis pode mudar ao longo do tempo. 

Por exemplo, tem havido uma correlação relativamente forte entre o 
crescimento do PIB e o aumento do índice de emprego. Os economistas dão a 
esse fenômeno o nome de lei de Okun. Durante o Long Boom, período de 
crescimento econômico que durou de 1947 a 1999, o ritmo de aumento de 
empregos costumava corresponder à metade da taxa de crescimento do PIB; 
portanto, se o PIB crescesse 4% durante um ano, o número de empregos 
aumentaria cerca de 2%. 

A relação continua existindo — quanto mais crescimento, melhor para 
quem procura emprego. Mas a dinâmica parece ter mudado. Depois de cada 
crise recente, o número de empregos criados foi consideravelmente menor do 
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que o esperado durante o período do Long Boom. Por exemplo, no ano que se 
seguiu à aprovação do pacote de estímulo econômico em 2009, o PIB estava 
crescendo rápido o suficiente para criar cerca de dois milhões de empregos 
segundo a lei de Okun. No entanto, outros 3,5 milhões de empregos foram 
perdidos no mesmo período. 

Os economistas costumam discutir o significado dessa mudança. A 
interpretação mais pessimista, proposta por pessoas como Jeffrey  Sachs, da 
Universidade de Columbia, é que esse padrão reflete problemas estruturais 
profundos na economia americana, como:  

1. o aumento da concorrência com outros países,  

2. o desequilíbrio entre o setor industrial e o de serviços,  

3. o envelhecimento da população,  

4. o declínio da classe média e  

5. o aumento da dívida pública.  

Segundo essa teoria, o país ingressou em uma normal nova e pouco 
saudável, e, a menos que haja mudanças fundamentais, os problemas podem 
se agravar. “Subestimamos o papel da mudança global como fator precipitador 
de mudanças nos Estados Unidos”, disse Sachs. “A perda de empregos para a 
China e para mercados emergentes pegou a economia americana de 
surpresa.” 

O mais importante é determinar se a volatilidade da década de 2000 
representa as condições da economia no longo prazo — talvez os anos de 
crescimento tenham sido um ponto fora da curva. Durante o Long Boom, a 
economia passou apenas 15% do tempo em recessão. Entretanto, o percentual 
foi mais do que o dobro entre 1900 e 1945, chegando a 36%. 

Embora a maior parte dos economistas acredite que se tenha 
conseguido avançar um pouco na estabilização do ciclo de negócios, talvez 
tenhamos, por sorte, evitado mais problemas. Isso se aplica “particularmente 
ao período entre 1983 e 2006 — um subconjunto do Long Boom às vezes 
chamado de Great Moderation (grande moderação) —, quando a economia 
esteve em recessão durante apenas 3% do tempo. Entretanto, a maior parte 
do crescimento foi estimulada por um grande aumento no endividamento do 
governo e do consumidor, bem como por várias bolhas nos preços dos ativos. 
Economias avançadas não têm um direito divino de crescer no ritmo da Great 
Moderation: a economia do Japão, que cresceu 5% ao ano durante a década 
de 1980, vem crescendo apenas 1% ao ano desde então. 
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Talvez seja por isso que a profundidade da recessão de 2007 
surpreendeu tanto os previsores quanto os formuladores de políticas. Eles não 
só estavam desconsiderando eventos como a Grande Depressão, como, às 
vezes, calibravam suas projeções de acordo com a Great Moderation, que, 
historicamente, foi um ponto fora da curva.  

Pontos de Virada 

Nate Silver, no seu livro “O sinal e o ruído”, informa que nas extensas 
minutas preparadas pelo Fed após uma reunião realizada no final de outubro 
de 2007, o termo “recessão” não foi usado sequer uma vez. Como o Fed toma 
muito cuidado com a linguagem que utiliza, a possibilidade de uma recessão 
pode até ter sido aventada por meio da expressão riscos de queda. Mas ele 
não apostava em uma crise (sua projeção continuava prevendo crescimento), 
e havia poucos sinais de que se vislumbrava a ocorrência de uma recessão tão 
grave quanto a que viria a se desenrolar. 

Talvez isso tenha ocorrido porque o Fed estava analisando dados do 
período da Great Moderation para definir a expectativa de precisão de suas 
projeções. Em particular, utilizou-se, com frequência, um artigo que analisava 
o desempenho das projeções econômicas para os anos de 1986 a 2006.  

O problema de se observar apenas esses anos é que eles contêm muito 
pouca volatilidade econômica: só houve duas recessões relativamente brandas 
em 1990-1991 e em 2001. “Ao aferir a incerteza atual a partir de dados de 
meados da década de 1980 em diante”, advertiram os autores, “estamos 
pressupondo implicitamente que as condições de calmaria presentes desde a 
época da Great Moderation persistirão no futuro”. Era um pressuposto 
grandioso demais. Um motivo parcial para que o Fed tenha concluído que uma 
recessão severa seria improvável em 2007 pode ter sido sua decisão de ignorar 
os anos em que de fato houve uma recessão severa. 

Um especialista em projeções quase nunca deve ignorar dados, 
principalmente quando estiver estudando eventos raros como recessões ou 
eleições presidenciais, sobre os quais afinal não existem muitos deles. Em 
geral, ignorar dados é sinal de que o previsor tem excesso de confiança ou 
está sobreajustando seu modelo — ou seja, está interessado em se mostrar, 
não em tentar ser preciso. 

Na verdade, quase não havia correlação entre o real e o previsto. Via-
se pouco sinal de que os especialistas haviam aprimorado sua habilidade de 
prever o comportamento da economia. Na verdade, seu trabalho ficara 
temporariamente mais fácil devido aos calmos ventos da economia, da mesma 
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forma que o trabalho de um meteorologista no Havaí é mais fácil do que o de 
cidades em que há muita neve.  

A outra explicação que costuma ser usada para o descarte de dados é 
que houve algum tipo de mudança fundamental no problema que se está 
tentando resolver. Por vezes, esses argumentos são válidos até certo ponto: a 
economia está em constante evolução e, de tempos em tempos, passa por 
mudanças estruturais (recentemente, por exemplo, era dominada pela 
indústria manufatureira e passou a ser dominada pelo setor de serviços). Não 
é um jogo em que se deve obedecer sempre às mesmas regras. 

O problema é que nunca se sabe quando ocorrerá a próxima mudança 
de paradigma ou se, com ela, a economia ficará mais ou menos volátil, mais 
ou menos forte. Um modelo econômico condicionado à noção de que nada de 
importante acontecerá é inútil. Mas não é fácil prever esses pontos de virada.  

  
Teoria Física do Caos e Teoria Econômica da Complexidade 

O terceiro grande desafio para os especialistas em projeções 
econômicas, segundo Nate Silver, no seu livro “O sinal e o ruído”, está no fato 
de seus dados brutos não serem muito bons. Ele mencionou (leia os outros 
posts) que é raro esses especialistas fornecerem intervalos de previsão em 
suas projeções — provavelmente porque isso minaria a confiança do público 
em relação ao trabalho deles. “Por que as pessoas não revelam intervalos? Por 
constrangimento”, afirma Hatzius. “Acredito que seja por isso. As pessoas se 
sentem constrangidas.” 

A incerteza, porém, aplica-se não só às projeções econômicas, mas 
também às variáveis propriamente ditas. As séries de dados econômicos 
costumam ser submetidas a revisão, processo que pode durar meses ou até 
anos após a publicação das estatísticas. As revisões às vezes são enormes.  

Um exemplo um tanto ou quanto infame foi a estimativa de 
crescimento do PIB feita pelo governo dos Estados Unidos no último trimestre 
de 2008. Enquanto inicialmente a taxa de queda projetada havia sido de 
“apenas” 3,8%, acredita-se hoje que a economia tenha sofrido uma queda de 
quase 9%.  

Se soubessem o tamanho real do buraco econômico, os especialistas da 
Casa Branca poderiam ter tentado aprovar um pacote de estímulo maior em 
janeiro de 2009 ou percebido a profundidade dos problemas e promovido uma 
solução de longo prazo em lugar de optar por uma solução imediatista. 
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Erros grandes como esses têm sido relativamente comuns. Entre 1965 e 
2009, as estimativas iniciais do governo americano para o PIB trimestral 
acabaram sendo corrigidas, em média, em 1,7 ponto. Essa é a mudança 
média; a gama de alterações possíveis em cada projeção trimestral é ainda 
maior, e a margem de erro da estimativa inicial é de 4,3% para mais ou para 
menos.  

Isso significa que existe uma chance de que a economia esteja passando 
por uma recessão mesmo que inicialmente o governo tenha divulgado 
crescimento acima da média ou vice-versa. O governo divulgou que a 
economia havia crescido 4,2% no último trimestre de 1977, por exemplo, mas 
depois esse percentual foi corrigido para um declínio de 0,1%. 

Assim, devemos ser compreensivos em relação aos profissionais 
responsáveis pelas projeções econômicas. É difícil saber o rumo que a 
economia está tomando. Mas é muito, muito mais difícil se você não conhecer, 
para começo de conversa, sua atual situação. 

O desafio dos economistas poderia ser comparado ao enfrentado pelos 
meteorologistas, que passam por dois dos mesmos problemas fundamentais. 

Primeiro, a economia, como a atmosfera, é um sistema dinâmico: tudo 
afeta tudo, e os sistemas estão em constante movimento. Na meteorologia, 
esse problema é bastante literal, uma vez que o clima está sujeito à Teoria do 
Caos — o bater de asas de uma borboleta no Brasil teoricamente pode causar 
um tornado no Texas.  

Porém, da mesma maneira, um tsunami no Japão ou uma greve de 
estivadores na Califórnia pode afetar a possibilidade de uma pessoa conseguir 
emprego no Texas. 

Segundo, as previsões do tempo estão sujeitas a condições iniciais 
incertas. Sua expressão probabilística (“há 70% de chance de chover”) não se 
deve a qualquer aleatoriedade inerente ao clima. Na verdade, o problema é 
que os meteorologistas partem do pressuposto de que têm medidas imprecisas 
das condições iniciais, e os padrões climáticos (por estarem sujeitos à Teoria 
do Caos) são extremamente sensíveis a mudanças nessas condições. Nas 
projeções econômicas, a qualidade dos dados iniciais também costuma ser 
bastante baixa. 

No entanto, a previsão do tempo é uma das histórias de sucesso deste 
livro de autoria de Nate Silver (“O sinal e o ruído”). Prognósticos para 
trajetórias de furacão e para a temperatura máxima durante o dia hoje são 
muito melhores do que há dez ou vinte anos, graças à combinação de:  
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1. maior capacidade dos computadores,  

2. melhores métodos de coleta de dados e  

3. a boa e velha dedicação. 

Não se pode dizer o mesmo a respeito das projeções econômicas. 
Qualquer ilusão de que elas estavam melhorando deve ter sido lançada por 
terra pelos terríveis erros que os especialistas cometeram antes da recente 
crise financeira. 

Se, por um lado, a meteorologia e a economia compartilham alguns 
problemas — um sistema dinâmico com condições iniciais incertas —, os 
meteorologistas podem compensar esses problemas com uma riqueza de 
ciência bruta. A Física e a Química de algo como um tornado não são tão 
complicadas. Isso não significa que seja fácil prever tornados. Mas os 
meteorologistas têm um amplo conhecimento fundamental sobre o que faz 
com que os tornados se formem ou se dissipem. 

A economia é uma ciência muito mais maleável. Embora os economistas 
tenham conhecimentos razoavelmente sólidos sobre os sistemas básicos que 
governam esse campo, não existe uma distinção clara entre causa e efeito, 
em especial durante momentos de bolhas e de pânico, quando o sistema é 
inundado por realimentações condicionadas pelo comportamento humano. 

Entretanto, se distinguir causa e efeito é difícil, provavelmente é 
melhor tentar do que desistir.  

A quantidade de jargões é enorme, mas muita descrição de economista 
renomado carece de substância econômica real. É como a história fosse sobre 
dados — como se os números em si causassem recessões —, e não sobre a 
economia.  

“Assim como você não precisa saber exatamente como funciona o 
motor de um carro para dirigir com segurança, não é preciso conhecer os 
detalhes da economia para interpretar com precisão as avaliações de 
economistas”. 

Esse tipo de declaração vem se tornando mais comum na era dos Big 
Data. Quem precisa de teoria quando dispomos de tantas informações?  

Essa, porém, é uma atitude categoricamente errada a se tomar com 
relação às projeções, sobretudo em um campo como a Economia, no qual os 
dados têm tanto ruído. As inferências estatísticas são muito mais fortes 
quando fundamentadas na teoria ou pelo menos em alguma reflexão mais 
profunda sobre suas causas básicas. 
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Erros de Previsão e Vaidade pela Reputação 

Nate Silver, no seu livro “O sinal e o ruído”, afirma que, com certeza, 
havia razões para pessimismo econômico em setembro de 2011, por exemplo, 
o desenrolar da crise da dívida na Europa, mas economistas midiáticos não as 
estavam analisando. Na realidade, tinha uma sopa aleatória de variáveis que 
confundia correlação com causalidade. 

Em geral, os economistas têm alguma confiança em seu bom senso 
quando fazem uma projeção, em vez de apenas aceitar o resultado de um 
modelo estatístico. Considerando a quantidade de ruídos nos dados, esse 
comportamento provavelmente é útil.  

Ajustes nos métodos de projeção estatística resultaram em previsões 
aproximadamente 15% mais precisas. A ideia de que um modelo estatístico 
seria capaz de “resolver” o problema das previsões econômicas esteve em 
voga nas décadas de 1970 e 1980, quando os computadores começaram a ser 
usados de modo mais amplo.  

Porém, do mesmo modo que aconteceu também em outras áreas, como 
a projeção de terremotos naquela época, o avanço tecnológico não 
compensou a falta de compreensão teórica sobre a economia. Só propiciou 
aos economistas maneiras mais rápidas e sofisticadas de confundir ruído e 
sinal. Modelos aparentemente promissores falharam e acabaram indo para a 
lata de lixo. 

No entanto, recorrer ao julgamento pessoal também introduz um 
potencial para a tendenciosidade. Talvez você faça a projeção mais adequada 
aos seus incentivos econômicos ou às suas crenças políticas. Ou talvez seja 
orgulhoso demais para mudar sua história mesmo quando os fatos e as 
circunstâncias o exigem. “Acredito que as pessoas têm a tendência, que 
precisa ser coibida ativamente, de ver como querem o fluxo de informações.” 

Será que alguns economistas são melhores em administrar esse desvio? 
Será que a pessoa que previu a última recessão tem mais probabilidade de 
acertar na próxima? Há uma resposta interessante para essa pergunta. 

Testes estatísticos elaborados para identificar habilidades preditivas 
costumam gerar resultados negativos quando aplicados à Survey of 
Professional Forecasters. Isto é, se observarmos essa pesquisa, parece não 
haver muitos indícios de que alguns economistas são melhores do que outros.  

Entretanto, estudos de outro painel, a Blue Chip Economic Survey, 
encontraram achados positivos com mais frequência. Com certeza, há muita 
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sorte envolvida nas projeções econômicas. Os especialistas que insistem em 
uma postura otimista ou pessimista em relação à tendência dos preços e à 
valorização dos papéis acabam acertando de vez em quando. Mas os estudos 
do painel Blue Chip parecem revelar que alguns economistas se saem um 
pouco melhor do que outros no longo prazo. 

Qual é a diferença entre as duas pesquisas? A Survey of Professional 
Forecasters é realizada de maneira anônima: atribui-se a cada economista um 
número de identificação aleatório, que não muda entre uma pesquisa e outra, 
mas não se revela nada sobre sua identidade ou suas atividades. No painel 
Blue Chip, por outro lado, a previsão informa o nome e a reputação de seu 
autor. 

Quando você tem seu nome ao lado de um prognóstico, seus incentivos 
podem mudar. Por exemplo, se você trabalha em uma empresa pouco 
conhecida, pode ser bastante racional fazer previsões ousadas que chamarão 
a atenção quando se provarem corretas, mesmo que isso não aconteça com 
muita frequência. Por outro lado, empresas como a Goldman Sachs podem ser 
mais conservadoras para se manterem dentro do consenso. 

De fato, essa propriedade foi identificada nas previsões do grupo Blue 
Chip: um estudo chama o fenômeno de “viés racional”. Quanto menor sua 
reputação, menos você terá a perder assumindo um grande risco ao fazer uma 
projeção. Mesmo sabendo que sua projeção é incerta, talvez seja racional 
tentar o salto. Por outro lado, se você tiver uma boa reputação consolidada, 
talvez relute em se arriscar demais, mesmo quando acredita que os dados 
demandam projeções mais audaciosas. 

As duas preocupações podem distraí-lo do objetivo de fazer as 
projeções mais honestas e precisas — e provavelmente as pioram. Embora as 
diferenças sejam modestas, na história da Survey of Professional Forecasters 
os participantes anônimos saíram-se um pouco melhor na projeção para o PIB 
e para as taxas de desemprego do que os membros do painel Blue Chip, que 
estavam mais preocupados com a reputação. 

Se a produção de projeções ruins pode ser racional, isso significa que 
existem consumidores que as ajudam e as favorecem. Assim como alguns 
analistas políticos constroem uma carreira fazendo alegações implausíveis a 
um público partidário, há previsores otimistas, pessimistas e “do contra” que 
sempre terão apoio no mercado de ideias econômicas. [FNC: chamamo-nos de 
“catastrofistas contumazes”.] 

(Às vezes, as projeções econômicas também têm objetivos 
expressamente políticos. As projeções geradas pela Casa Branca, por 
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exemplo, estão entre as menos precisas da história, seja o presidente 
democrata ou republicano.) 

No que diz respeito às previsões econômicas, porém, há mais em jogo 
do que no caso dos analistas políticos. Como observou Robert Lucas, a 
fronteira entre projeção econômica e política econômica é muito pouco clara; 
uma projeção ruim pode piorar a economia real. 

Pode haver alguma esperança marginal de que as projeções econômicas 
se beneficiem com os avanços tecnológicos. Coisas como os padrões de busca 
do Google, por exemplo, podem atuar como indicadores antecedentes para 
séries de dados como o desemprego. 

“Acreditamos que um dado como o número de buscas por seguro-
desemprego será um ótimo previsor sobre as taxas de desemprego, o que, por 
sua vez, é um bom previsor sobre a atividade econômica”, afirmou Hal Varian, 
economista-chefe do Google, na sede da empresa em Mountain View, 
Califórnia. “Podemos prever o número de pedidos iniciais de seguro-
desemprego com mais antecedência porque, se correrem boatos de que 
haverá demissões em alguma empresa, as pessoas vão começar a pesquisar 
‘onde e como dar entrada no seguro-desemprego’ e termos afins. É 
praticamente um indicador antecipado.” 

  
Efeito do Viés Humano: Redução das Tendenciosidades 

Nate Silver, no seu livro “O sinal e o ruído”, conclui a história da 
projeção na economia e em outras áreas sugerir as melhorias tecnológicas 
poderem não ajudar muito, se sofrerem o efeito do viés humano, e não há 
muitos indícios de os previsores econômicos superarem suas tendenciosidades.  

Por exemplo, eles não parecem ter aprendido com a experiência da 
Grande Recessão. Se analisarmos as projeções de crescimento do PIB feitas 
pela Survey of Professional Forecasters, em novembro de 2011, veremos a 
mesma tendência ao excesso de confiança de 2007, pois os responsáveis por 
sua elaboração desconsideram muito mais os cenários de aceleração do que o 
justificável pela precisão histórica de suas projeções. 

Se quisermos reduzir essas tendenciosidades — nunca conseguiremos 
nos livrar delas por completo —, temos duas alternativas fundamentais:  

• adotar uma abordagem pelo lado da oferta, criando um mercado para 
previsões econômicas precisas, ou  
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• pelo lado da demanda, reduzindo a busca por previsões imprecisas e 
confiantes demais. 

Robin Hanson, economista da Universidade George Mason, é defensor 
da alternativa pelo lado da oferta. Ele defende um sistema chamado por ele 
de “futarquia”, no qual as decisões sobre questões políticas seriam tomadas 
pelos mercados de previsão, não pelos políticos. Certamente não tem medo 
de questionar o senso comum. Na verdade, Hanson mantém o blog 
Overcoming Bias, no qual pressiona os leitores a refletirem sobre tabus, 
crenças ideológicas e incentivos desalinhados que poderiam impedi-los de 
tomar as melhores decisões. 

“Acredito que a questão mais interessante é quão pouco esforço 
realmente investimos nas projeções, mesmo em relação a coisas que dizemos 
ser importantes para nós”, disse Hanson. 

Nos cursos de MBA, apresenta-se uma imagem do gestor como a figura 
responsável pelas decisões — a figura que adota métodos científicos para 
tomar decisões. Ele tem planilhas e testes estatísticos e vai ponderar sobre as 
diversas opções. Mas, na vida real, gestão é basicamente administrar 
coalizões, manter o apoio para que determinado projeto não evapore. Se eles 
formarem uma coalizão para um projeto e, no último minuto, as projeções 
flutuarem, ninguém vai poder pular fora, certo? 

“Nem os acadêmicos estão interessados em coletar um histórico de 
projeções — não estão muito interessados em realizar projeções claras o 
suficiente para acertarem”, disse Hanson. “O que eles ganham com isso? O 
problema mais fundamental é que temos uma demanda por especialistas em 
nossa sociedade, mas, na realidade, não temos uma demanda muito grande 
por projeções precisas.” 

A fim de abordar essa deficiência, Hanson defende os mercados de 
previsão — sistemas nos quais seja possível fazer apostas em determinado 
resultado econômico ou político; por exemplo, se Israel vai declarar guerra 
contra o Irã ou em quantos graus a temperatura da Terra vai aumentar por 
causa da mudança climática. Seu argumento é bastante simples: esses 
mercados garantem que haverá interesse financeiro na precisão de nossas 
projeções, e não buscaremos apenas um benefício para nossa reputação. 

No Capítulo 11 de seu livro “O Sinal e os Ruídos”, Nate Silver volta à 
ideia desses mercados de previsão; eles não são uma panaceia, especialmente 
se cometermos o erro de presumir que esses mercados nunca erram. Mas, 
como diz Hanson, podem gerar alguma melhoria pelo menos organizando 
todos os incentivos. 
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Uma das aplicações mais simples poderia ser simplesmente constituir 
mercados para prever variáveis macroeconômicas como o PIB e o índice de 
desemprego. Já existem diversas maneiras diretas e indiretas de apostar em 
coisas como inflação, taxas de juros e preços de commodities, mas não existe 
um mercado relevante para o PIB. 

Talvez pudesse haver um público cativo para esses mercados: nos 
últimos anos, surgiu uma alta correlação entre ações ordinárias e riscos 
macroeconômicos, então essas ações poderiam ser um meio de nos 
protegermos. Tais mercados também ofereceriam informações em tempo real 
aos formuladores de políticas, servindo como projeções para o PIB atualizadas 
constantemente.  

O acréscimo de opções aos mercados — por exemplo, se o PIB poderá 
crescer 5% ou sofrer uma queda de 2% — puniria os previsores confiantes 
demais e geraria estimativas mais confiáveis das incertezas inerentes às 
projeções econômicas. 

A outra solução, a abordagem pelo “lado da demanda”, é mais lenta e 
incremental. Significa simplesmente que precisamos ser melhores 
consumidores de projeções. No contexto dos prognósticos econômicos, isso 
poderia significar afastar os holofotes dos charlatões com modelos tipo 
“caixa-preta”, repletos de variedades aleatórias de indicadores antecedentes, 
e direcioná-los para pessoas como Jan Hatzius, que realmente sabem do que 
estão falando.  

Poderia significar também mais ênfase na natureza ruidosa dos 
indicadores e das projeções econômicas. Talvez as estimativas iniciais para o 
PIB devessem ser relatadas com margens de erro, como as pesquisas de 
opinião pública realizadas em época de eleições. 

De forma mais ampla, significa reconhecer que a confiança que alguém 
expressa em uma projeção não indica necessariamente sua precisão — na 
verdade, essas qualidades costumam estar inversamente relacionadas. O 
perigo está à espreita, na economia e em outras áreas, quando 
desestimulamos os previsores de nos oferecerem um relato completo e 
explícito dos riscos inerentes ao mundo que nos cerca. 

Super Crunchers 

Marcelo Coelho escreveu uma resenha do livro Super Crunchers 
[Devoradores de Números] de autoria de Ian Ayres (Tradução: Marcelo Barbão; 
Rio de Janeiro: Ediouro; 2008; 256 págs.) para a Folha de S.Paulo em 
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17/05/08. Autor acha as estatísticas possibilitarem enxergar a vida humana 
como fosse gerida por computadores perfeitos. 

No entanto, críticos dizem não ser prudente confiar demais em 
estatísticas. “Ao juntarem alhos com bugalhos, elas são incapazes de levar em 
conta eventos imprevisíveis ou aleatórios denominados ‘cisnes negros’. Podem 
justificar todo tipo de conclusão enganosa ou desonesta”.  

Para Ian Ayres, professor em Yale e colunista da revista "Forbes", está 
muito atrasado no tempo quem ainda tem esse tipo de opiniões. Com o 
aumento da capacidade dos computadores, a estatística faz milagres hoje em 
dia. Exemplos em série, calculados milimetricamente para deixar o leitor 
boquiaberto, formam a espinha dorsal de "Super Crunchers: Por Que Pensar 
com Números É a Melhor Forma de Ser Inteligente".  

Foi-se o tempo em que as máquinas podiam competir com humanos 
apenas no xadrez. O autor mostra que, com uma fórmula envolvendo poucas 
variáveis, o pesquisador Orley Ashenfelter pode estimar com mais segurança 
que qualquer enólogo renomado o valor e a qualidade de determinado vinho.  

Outros computadores foram capazes de prever, com mais confiabilidade 
do que uma respeitada equipe de raposas jurídicas, os veredictos da Suprema 
Corte americana. Sintomas esquisitos de um paciente foram melhor 
diagnosticados pelo "Google" do que por médicos.  

É como se, graças à imensa quantidade de dados disponíveis a respeito 
de qualquer assunto imaginável, toda atividade humana estivesse se 
transformando num jogo de cartas marcadas.  

Quer saber qual o melhor título para seu futuro romance? Um site 
contabiliza as características de milhares de best-sellers ao longo do tempo 
para ver se a sua proposta tem chance de funcionar. Qual o melhor formato 
para o seu site de vendas na internet? Uma empresa lança alguns modelos na 
rede, e classifica os melhores resultados.  

Claro que as previsões não são infalíveis. Mas Ian Ayres cita diversos 
testes provando que especialistas humanos erram mais do que as estatísticas, 
na maior parte das vezes. Há muito de assustador nas perspectivas anunciadas 
com feliz loquacidade por este livro, de fácil compreensão mesmo para 
aqueles que são nulos em matemática.  

Imagine, por exemplo, a quantidade de informações que você deixa 
para ser manipulada quando usa um cartão de crédito. "Eles" são capazes de 
saber mais do que você os próximos livros ou bugigangas que estará inclinado 
a comprar.  
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Pior: sabem quanto precisam oferecer de desconto para que você 
morda a isca; reservarão descontos maiores para consumidores mais ariscos do 
que você. A própria ideia de um “preço universal”, válido para todo o 
mercado, tenderia no limite a desaparecer.  

Não apenas os produtos, mas os próprios preços seriam "customizados" 
conforme o perfil de cada freguês. O mesmo já acontece com seguros de 
carros, como todos sabem; poderá acontecer, um dia, com multas e penas 
criminais.  

Naturalmente, o maravilhoso mundo dos “super crunchers” oferece 
defesas inauditas para o consumidor. Analisando milhões de compras de 
passagens aéreas, um site americano orienta os interessados quanto ao dia e à 
hora mais indicada para obter ofertas das companhias. E até oferece um 
bônus em caso de previsão errada. Análises de dados não são a pedra filosofal, 
reconhece Ayres com certa relutância. Tudo depende da criatividade humana 
em formular as hipóteses que serão testadas.  

“Super Crunchers” é um livro tão persuasivo quanto "Blink", de Malcolm 
Gladwell. Este defende uma tese oposta: a de que a intuição instantânea dos 
peritos chega a decisões mais corretas do que qualquer fórmula matemática. 
Resta esperar mais pesquisas para saber qual dos dois autores tem razão -e 
em que casos escolher entre um ou outro.  

Diogo Bercito (Folha de S.Paulo, 01/06/08)  complementa a resenha 
acima. 

Em muitas das decisões que as pessoas tomam, inclusive as 
relacionadas às suas carreiras, costumam pesar duas habilidades 
fundamentais:  

1. a intuição e  

2. a experiência.  

Mas essa dupla nem sempre acerta. Esta é a tese de Ian Ayres, 
professor da Universidade Yale. Para ele, é preciso adicionar outro fator à 
equação na hora de dar qualquer passo importante: a análise estatística. É o 
dito em seu livro “Super Crunchers”.  

No texto, o autor demonstra a forma do uso correto da análise de dados 
para alterar o rumo de uma carreira.  

Ayres narra, por exemplo, a história de um enólogo (especialista em 
vinhos): previa o preço da safra antes mesmo de as uvas serem plantadas. 
Conta também a carreira de um jornalista esportivo: calculava qual era o 
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melhor jogador da temporada olhando para as estatísticas em lugar de assistir 
aos jogos. São dois casos verídicos de “super crunchers” em que o 
conhecimento estatístico agregou valor à carreira de profissionais de áreas 
teoricamente pouco ligadas à matemática.  

A capacidade de analisar dados, no entanto, não substitui a intuição ou 
a experiência, adverte Ayres. O ideal é desenvolver as três competências. “Os 
melhores e os mais inteligentes trabalharão bem tanto com estatísticas como 
com ideias”.  

"Super crunchers" apresenta ao leitor algumas das ferramentas básicas, 
mas será necessário mais estudo para aplicar corretamente a análise 
estatística a uma situação prática, principalmente, se a imagem de um 
profissional e de uma corporação, além de muito dinheiro, estiverem em 
jogo.  

“Recomendações facilitam muito a vida. Quer saber qual filme alugar? A 
forma tradicional era perguntar a algum amigo ou ver se os críticos 
aprovaram. Hoje, as pessoas estão procurando por guias na internet baseados 
no comportamento das massas. Alguns desses motores de preferência são 
simples listas do que é mais popular. O New York Times lista os artigos mais 
comentados. O iTunes lista as canções mais baixadas. (...) Filtros simples 
geralmente permitem os internautas encontrarem os maiores 
sucessos” (extraído de "Super Crunchers", de Ian Ayres). 

Na década anterior, Ricardo Bonalume Neto, na Folha de S.Paulo, em 
11/02/96, já tinha alertado para o fato de boa parte do que as pessoas 
costumam associar ao mundo moderno ou à civilização não existiria sem os 
computadores. Porém também não é exagero dizer que os computadores 
foram responsáveis por esse avanço tecnológico não por serem mais 
"inteligentes" que os seres humanos, mas por terem muito mais força bruta. 
Computadores são basicamente "number crunchers", máquinas capazes de 
"mastigar números" e vomitar um resultado útil. 

Essa ainda é a principal utilidade destas máquinas, pelo menos 
enquanto uma inteligência artificial de verdade não seja desenvolvida. Para 
colocar em ordem alfabética uma lista de mil nomes, uma pessoa leva mais de 
um dia (1,8 dia), segundo uma estimativa do Museu do Computador, de Boston 
(EUA). Um microcomputador, não dos mais velozes, levaria 10,1 segundos. Um 
supercomputador Cray precisaria de 24 milésimos de segundo. 

Fazer cálculos com rapidez sem dúvida tornou essas máquinas 
essenciais em algumas áreas. Na previsão do tempo a diferença é óbvia. Sem 
um computador, nem é possível prever em detalhe, pois o tempo que se 
levaria para fazer os cálculos passaria de muito o futuro que se gostaria de 
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conhecer. Para fazer um mapa do tempo nas próximas 24 horas, uma pessoa 
levaria 1.200 anos fazendo os cálculos. Se ela usasse um microcomputador, 
levaria 3,9 semanas, um atraso ainda considerável. Um supercomputador 
precisa de apenas 9,5 minutos. Essa rapidez faz do computador a ferramenta 
adequada a uma série de atividades científicas e tecnológicas. 

A ciência tornou-se uma verdadeira escrava dessas máquinas. 
Computadores são essenciais para entender a trajetória de partículas 
subatômicas levemente discerníveis em aceleradores. Computadores tornam 
inteligíveis os sinais de rádios, ou a radiação ultravioleta ou infravermelha, 
emitidos por estrelas. 

Mesmo alguns cientistas dependem pessoalmente dessas máquinas. O 
físico Stephen Hawking, por exemplo, vítima de uma doença muscular grave, 
não teria como se comunicar com o mundo se não fosse por um computador 
que transforma o que pensa em palavras em uma tela ou voz sintetizada. 

O impacto da informática na tecnologia industrial pode ser visto em 
qualquer fábrica moderna, em que computadores controlam máquinas que 
tanto criam uma peça delicada como cortam chapas metálicas com raio laser. 

As companhias de petróleo são usuárias típicas de máquinas poderosas, 
pois precisam de boa capacidade de computação para construir modelos que 
mostrem a estrutura da crosta terrestre, a partir de dados como tremores. Os 
modelos ajudam a descobrir os locais mais adequados para encontrar reservas 
de petróleo ou gás natural. 

Aparelhos modernos de mapeamento do corpo, como tomógrafos, 
podem ser associados a supercomputadores. Mas mesmo máquinas bem mais 
simples são essenciais para a tarefa de construir em segundos uma imagem do 
interior do corpo. O computador tem que integrar rapidamente dados obtidos 
em múltiplos pontos e construir uma imagem inteligível. 

Há sistemas de mísseis antiaéreos projetados para reagir à menor 
ameaça potencial detectada por radares. Em segundos o computador analisa 
os dados do radar, envia coordenadas ao lançador, que dispara o míssil. Um 
ser humano não teria essa capacidade de reação instantânea e precisa. 

Esse último exemplo mostra bem os limites da tecnologia. Por melhor 
que seja a resposta do sistema de mísseis, ele pode se enganar. O mais 
moderno navio de guerra dos EUA derrubou um inocente avião de passageiros 
iraniano, em 1988, porque os computadores pintavam a ameaça como sendo 
mais grave do que era, e o dedo do gatilho do capitão coçava. 



  131

A Geração Superficial: o que a Internet está fazendo com nossos 
cérebros 

O excesso de informações oferecidas na internet tem causado impacto 
negativo na nossa capacidade de reter informações, tornando-nos rasos e/ou 
superficiais, segundo o jornalista Nicholas Carr no livro The Shallows (A 
Geração Superficial: o que a internet está fazendo com nossos cérebros. São 
Paulo: Agir; 2011). Bernardo Esteves escreveu resenha (Folha de S. Paulo, 
27/03/11), intitulada Profeta do iPocalipse: A Internet no Banco dos Réus, na 
qual cientistas brasileiros comentam a tese de Carr e especulam sobre as 
consequências cerebrais de um mundo saturado de dados. Compartilho-a 
abaixo. 

“Há tempos você não encara um livro de mais de 500 páginas. Na 
internet, evita artigos longos e, quando decide ler um, carrega na barra de 
rolagem e pula longos blocos de texto. É incapaz de manter a concentração 
por mais de dois parágrafos. Interrompe a leitura para visitar alguma das 
outras janelas em que está navegando simultaneamente. Antes de prosseguir, 
checa seu e-mail, vai ver algum vídeo que recebeu de um amigo, responde um 
SMS que chegou pelo celular e confere as últimas atualizações das pessoas que 
acompanha no Twitter ou no Facebook. 

A cena é típica entre usuários intensivos da internet. Desatenção e falta 
de foco são o custo cognitivo da imersão prolongada em um ambiente 
dispersivo como o da web: um grande ‘ecossistema de tecnologias da 
interrupção’, na definição do blogueiro canadense Cory Doctorow. Mas pode 
sair bem mais salgada a conta a se pagar pela nossa adoção irreversível da 
internet, na avaliação do jornalista americano Nicholas Carr. Em seu último 
livro, ele argumenta: a rede está mudando (para pior) a forma como 
pensamos e a própria estrutura e funcionamento do nosso cérebro. Para ele, 
estamos nos tornando leitores desconcentrados e pensadores rasos, incapazes 
de articular raciocínios complexos. 

Essa é a tese central de The Shallows: What the Internet Is Doing to 
our Brains (Os Superficiais: o que a Internet Está Fazendo com nossos 
Cérebros), lançado no Brasil pela Ediouro. O livro leva adiante a questão 
polêmica que ele levantou em ensaio de grande repercussão na revista The 
Atlantic: "O Google está nos deixando mais burros?" Desde a publicação do 
artigo, em 2008, Carr vem acumulando argumentos para convencer seu leitor 
de que sim. 

Ele sustenta que a internet está promovendo mudanças celulares em 
nosso cérebro, fortalecendo certos caminhos neurais e enfraquecendo outros. 
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Uma das primeiras evidências que apresenta para sustentar sua tese é o 
estudo realizado em 2009 na Universidade da Califórnia em Los Angeles. 

A equipe do psiquiatra Gary Small usou a técnica de ressonância 
magnética funcional para monitorar o cérebro de internautas iniciantes e 
experientes enquanto liam on-line e faziam buscas no Google. Os resultados 
mostraram que, nesse segundo grupo, as buscas no Google levavam à ativação 
de áreas cerebrais ligadas à tomada de decisões e ao raciocínio complexo. 

Esse aumento da atividade cerebral não chega a representar surpresa. 
"O uso da web envolve atenção, aprendizagem, memória, tomada de decisões, 
portanto, é plausível que acarrete mudanças anatômicas no cérebro", avalia o 
neurocientista Roberto Lent, professor da UFRJ (Universidade Federal do Rio 
de Janeiro). 

Estranho seria que não houvesse qualquer mudança. Modificar o 
cérebro não é um privilégio da internet -acontece com qualquer processo de 
aprendizagem. "Quando você aprende a dirigir, uma área do seu cérebro que 
não era ativada vai se ativar", compara o neurocientista Martín Cammarota, 
do Centro de Memória da PUCRS (Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul). ‘O mesmo acontece com quem aprende a montar um quebra-
cabeça, a fazer café ou a usar o Google’. 

Por definição, maior atividade cerebral não é ruim, pelo contrário. O 
próprio Carr reconhece que o uso da internet estimula a inteligência visual e 
espacial. Mas ele alega que isso se dá em detrimento da capacidade de 
análise, reflexão e pensamento crítico. Ele cita alguns estudos experimentais 
para caracterizar o suposto efeito deletério do hipertexto e da internet sobre 
a apreensão e memorização de informações. 

Estudo de 2003, realizado por dupla de pesquisadores da Universidade 
Cornell, avaliou o desempenho de estudantes após assistirem a uma 
conferência. Alunos que puderam consultar seus laptops e navegar na internet 
durante a palestra tiveram nota pior que a daqueles que não puderam abrir 
seus computadores. Outros estudos avaliaram o desempenho de alunos em 
teste de compreensão de um mesmo texto apresentado ora em versão linear, 
ora em formato hipertextual, com links, imagens e recursos de multimídia. A 
performance dos alunos que leram o texto corrido era significativamente 
melhor, sendo a nota tirada inversamente proporcional ao número de links do 
texto. 

A interpretação desses resultados é questionada pela neurocientista da 
UFRJ e colunista da Folha Suzana Herculano-Houzel. ‘Dizer que o 
aproveitamento do conhecimento é superficial na internet é visão muito 
enviesada. Seria preciso perguntar a essas pessoas quanto elas aprenderam 
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sobre os conteúdos pesquisados nos links que visitaram. A riqueza de 
informações associadas ao conteúdo estudado torna a experiência de leitura 
na web muito mais profunda do que superficial." Para a pesquisadora, a 
explosão de estímulos da internet favoreceria também a memorização. 
‘Quanto mais elementos você tiver para associar a alguma informação nova, 
mais chance terá de fixar uma memória rica e detalhada’. 

A alegação de Suzana, que é entusiasta da internet, blogueira e 
consumidora de primeira hora de gadgets como o Kindle ou o iPad, vai contra 
o que sustenta o livro de Nicholas Carr. Para ele, a leitura dispersiva que 
fazemos na web compromete o processo que faz com que determinada 
informação se transforme em memória duradoura. A consolidação das 
memórias pode ser impedida por fenômenos variados. Boxeadores que levam 
soco muito violento, por exemplo, podem ter apagadas memórias de instantes 
anteriores ao golpe. 

Para Carr, os tuítes, torpedos e e-mails que interrompem a leitura de 
texto on-line podem ter efeito similar ao de um soco cruzado no queixo sobre 
a consolidação das memórias. ‘A web é uma tecnologia do esquecimento’, 
afirma, categórico. 

A comparação decerto é exagerada. "É complicado comparar um 
traumatismo mecânico e outro de natureza cognitiva", avalia Roberto Lent. 
"Não creio que haja evidências de um dano físico dos circuitos cerebrais 
devido ao uso da internet." 

Seja como for, a memorização de certa informação depende da atenção 
dedicada a ela no momento da aquisição. A multiplicidade de estímulos da 
internet não favorece exatamente a concentração. Podemos navegar em 
várias janelas ao mesmo tempo, mas não temos o hardware necessário para 
processar simultaneamente tantas solicitações paralelas. Trocando em 
miúdos, nosso cérebro não é multitask. 

‘Só conseguimos prestar atenção em uma coisa de cada vez, por 
limitação intrínseca ao cérebro; , explica Suzana Herculano-Houzel. Mas ela 
não enxerga nisso ameaça a nosso desempenho cognitivo. ‘Estamos sempre 
fazendo esse processo de filtragem e seleção daquilo em que vamos prestar 
atenção, com ou sem computador. Alguém que esteja estudando off-line 
alterna a atenção entre suas anotações, o livro que está lendo, a música ao 
fundo, o telefone que toca, uma pessoa que passa’. 

Para Nicholas Carr, a cultura do multitask característica da internet 
representa ameaça à tradição da leitura profunda e solitária. A web estaria 
formando leitores incapazes de manter a atenção sustentada e de processar 
textos de fôlego. Para ele, o novo padrão de leitura imposto pela internet é 
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retrocesso em nossa história cultural. ‘Estamos deixando de ser cultivadores 
do conhecimento pessoal para nos tornar caçadores e coletores na floresta 
eletrônica de dados’. Carr teme que a leitura concentrada volte a ser o hábito 
restrito a certa elite intelectual. A era da leitura em massa, aposta, terá sido 
apenas ‘uma breve anomalia em nossa história intelectual’. 

A visão apocalíptica de Carr foi contestada em artigo publicado no New 
York Times pelo psicólogo evolutivo canadense Steven Pinker, professor da 
Universidade Harvard. Para ele, se a internet fosse tão nociva para a nossa 
inteligência, não estaríamos vivendo um período de grande florescimento das 
Ciências, da Filosofia, da História e da crítica cultural. 

O neurocientista Sidarta Ribeiro, pesquisador do Instituto Internacional 
de Neurociências de Natal Edmond e Lily Safra (IINN-ELS), se alinha com a 
visão de Pinker. ‘A internet é extremamente libertadora para a ciência, para a 
democracia e para a sociedade. Mas a gente talvez ainda não saiba usar 
direito’.  

Usuário intensivo da web, Sidarta afirma que seu uso nos torna 
‘viciados em novidade’ e admite que precisa se esforçar para passar um 
domingo off-line ou para não ler e-mails no celular. ‘A rede é ambiente 
riquíssimo, mas gera angústia, ansiedade e muitas decisões apressadas, pois a 
quantidade de coisas disponível pra ler é muito alta e o tempo de reflexão 
está diminuindo’. Para Sidarta, autodisciplina é a chave para um uso razoável 
da internet. ‘É preciso saber se abster’. 

Martín Cammarota concorda com a afirmação que motivou o livro de 
Nicholas Carr: estamos de fato nos tornando mais rasos. Mas ele prefere 
enxergar na web um reflexo da ligeireza da cultura contemporânea, mais do 
que a raiz do mal. ‘A internet é só um sintoma da superficialidade da nossa 
vida, na qual cada vez mais se valoriza a forma em detrimento do conteúdo. 
Para ele, o problema reside mais em como usamos a rede. ‘Se você vai ao 
Google fazer uma pesquisa e se contenta com a leitura de um verbete da 
Wikipédia em vez de ir a uma biblioteca, o problema é seu, não da internet’." 

Por que erramos? 

Guilherme Genestreti (Folha de S. Paulo, 30/08/11) entrevistou Kathryn 
Schulz, autora de Por que erramos?, livro publicado em 2011 pela Editora 
Larousse no Brasil. Ele foi considerado um dos melhores livros de 2010, 
segundo a revista "Publishers Weekly".  

Sua entrevista compartilhada abaixo é interessante para quem aprecia 
Neuroeconomia ou Finanças Comportamentais. Esta estuda a mente dos 
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investidores. Por exemplo, há a heurística do excesso de confiança 
(overconfidence): em geral, as pessoas tendem a confiar demasiadamente na 
própria capacidade de tomar decisões de investimentos financeiros. Há crença 
otimista de que são capazes de escolher aplicações que terão melhores 
resultados que a média do mercado. 

Há assimetria entre os sentimentos de ganho e perda. Perda tem muito 
mais impacto emocional, em qualquer pessoa, do que ganho de mesma 
magnitude. A esse fenômeno foi dado o nome de aversão à perda. Esse 
fenômeno, amplamente estudado e empiricamente verificado, leva os 
investidores a não quererem vender nenhum ativo com prejuízo já que 
estariam, assim, assumindo a perda. A esperança pela recuperação do 
investimento, provavelmente, é a maior causa de perdas em carteiras de 
investimento já que pode fazer com que os prejuízos se perpetuem e os lucros 
se limitem” 

Pior que a aversão à perda é, sim, a sensação de ser o responsável 
direto pela perda. Por isso, adiamos as decisões, por causa do medo do 
arrependimento. 

Na realidade, errar é natural, acertar é raro. Apesar disso, o ser 
humano costuma tratar seus erros como exceções à suposta regra de acertar 
sempre, como imagina o investidor que ocorreria caso ele tivesse seguido o 
comportamento racional sugerido pelas Finanças Racionais. O ser humano é 
sempre racional? Não repete erro?  

Schulz mostra: humano, mesmo, é o hábito de não assumir o erro, o 
que acaba sendo gesto mais nefasto do que o erro em si. “Pagamos um preço 
alto pela inabilidade em lidar com as falhas.” 

Por que é tão difícil admitir um erro? 

Kathryn Schulz - Porque acreditamos que estar errado é ser inferior. E 
porque, para admitir, precisamos perceber o erro. Se você se apega a uma 
crença, é difícil ver a evidência contrária e reconhecer que está equivocado. 
Se é capaz de reconhecer o erro, o próximo passo é admiti-lo publicamente, o 
que envolve outras apostas: serei humilhado, as pessoas aceitarão o erro, 
terei de pagar por isso? 

Por razões culturais, associamos erro a estupidez, irresponsabilidade, 
preguiça ou falta de esforço. Nos sentimos idiotas quando erramos. 

Algumas culturas lidam melhor com o erro?  
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A cultura ocidental tem uma relação ambígua com isso: somos 
intolerantes com os erros dos políticos, mas temos tolerância maior do que o 
Japão, por exemplo, para erros cometidos por alunos. 

Por que erramos?  

Em primeiro lugar, porque acreditamos muito nos nossos sentidos. E 
eles falham. Algumas informações parecem evidentes, mas são falsas. É o caso 
das ilusões de óptica e da cegueira automática: ficamos com a atenção tão 
focada em um objeto que não prestamos atenção ao redor.  

A mente aplica truques. Nossa memória falha e acreditamos nela, 
achando que a mente reflete o mundo como ele é. Também erramos porque 
erguemos crenças influenciados pelos outros. Somos ludibriados, 
involuntariamente, por família, comunidade. Tiramos conclusões com base em 
um conjunto confuso de informações. 

Como aproveitar um erro? 

Aprendemos mais com os erros do que com os acertos. É bom acertar, 
ótimo para o ego, nossa sobrevivência depende de conclusões corretas sobre o 
mundo. Mas estar certo não é processo de aprendizado, é processo de reforço. 
Você não registra muita informação em estar certo a respeito de algo. Já 
quando percebe que está errado é forçado a recuar e a reconstruir a ordem 
dos fatos, o que te permite aprender. 

E por que nos sentimos tão bem com os erros dos outros? 

Somos sádicos. Ficamos aliviados com o fato de que é o outro. Algo 
como: "Ufa, poderia ter sido eu, mas foi você". É uma forma de reforçar nosso 
ego, de nos protegermos da dor de estar errado. 

No livro, você diz que a atitude diante do erro pode ser pior do que o 
erro em si. Por quê?  

A maioria dos erros não é catastrófica, não afeta de maneira grave as 
relações. Errar um caminho, uma estrada certa, por exemplo, pode ser 
irritante, mas pior é alguém ficar insistindo que está certo para não admitir o 
erro. Começa uma briga ridícula por competição. O que acaba com uma 
relação é a insistência de um em provar que está certo, não o erro em si. 

Tudo pode ser perdoado?  

Se algo é mesmo um erro, a pessoa deve ser perdoada. Mas há 
situações em que há negligência. É o caso de quem não fez seu trabalho 
direito ou cometeu fraude ou teve intenção de prejudicar outra pessoa. Se um 
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erro sem intenção lesou alguém, precisa haver perdão. Negligência é outra 
coisa. 

Mas alguns erros são fatais... 

Não dá para acabar com os erros. Podemos estar errados até sobre o 
que é o certo e não conseguir distingui-lo do que é estar errado. E se 
colocarmos a culpa em indivíduos não chegamos a lugar algum. A pergunta é: 
por que a pessoa cometeu o erro? Se ela não estava mal-intencionada, você 
tem que analisar outras evidências. A solução é resolver a questão no nível do 
sistema. Culpar indivíduos nunca vai resolver. É impossível contratar alguém 
perfeito, mas é possível aperfeiçoar o sistema para que os erros, que são 
inevitáveis, não causem um mal. 

Sobrediagnóstico (Excesso de Diagnósticos) 

Quem deseja buscar saúde não deve procurar doenças. Quando 
procuramos muito algo de errado, vamos acabar achando. Os médicos não 
sabem quais anormalidades vão ter consequências sérias, então tratam todas. 
Mas todo tratamento tem efeitos colaterais. De maneira inédita, um médico 
alerta para o excesso de diagnósticos e o risco da “epidemia” de exames 
preventivos. A indústria dos exames cresceu à sombra da facilitação da vida 
profissional de muitos médicos que transferem a responsabilidade (e os 
custos) dos diagnósticos para terceiros. Vale ler e refletir a respeito. 

H. Gilbert Welch, 55 anos, especialista em clínica médica, pela 
Universidade de Washington, professor e pesquisador da área de detecção 
precoce de doenças na Universidade Dartmouth, é autor dos livros "Should I 
Be Tested for Cancer?" (UC Press 2004) e "Overdiagnosed", com Lisa Schwartz 
e Steven Woloshin (Beacon, 2011).  

A editora-assistente de Saúde-Folha de S. Paulo (20/03/11), Débora 
Mismetti, o entrevistou, porque ele é um médico contracorrente.  

Doenças devem ser detectadas o quanto antes, para haver sucesso no 
tratamento, certo?  

Não, segundo o médico americano Dr. H. Gilbert Welch, em seu livro, 
"Overdiagnosed", lançado nos Estados Unidos. No livro, Welch, pesquisador da 
Universidade Dartmouth, afirma a epidemia de exames preventivos, ou 
"screening", como são chamados nos Estados Unidos, colocar a população em 
perigo mais do que salvar vidas. Citando pesquisas, ele mostra evidências de 
muita gente estar recebendo "sobrediagnóstico": são tratadas por doenças 
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pouco prováveis de incomodá-las, mas são detectadas nos testes preventivos – 
e daí vem a conta médica! 

Qual é o jeito mais rápido de ter câncer? Fazendo exame para detectar 
câncer.  

A prevenção tem dois lados. Um é a promoção da saúde. É o que sua 
avó dizia: “Vá brincar lá fora, coma frutas, não fume”. Mas a prevenção 
entrou no modelo médico, virou procurar coisas erradas em gente saudável, 
virou detecção precoce de doenças. Isso faz mal. Ele não está dizendo que as 
pessoas nunca devem ir ao médico quando estão bem. Mas a detecção 
precoce também pode causar danos. 

Quando procuramos muito algo de errado, vamos acabar achando, 
porque quase todos temos algo errado. Os médicos não sabem quais 
anormalidades vão ter consequências sérias, então tratam todas. Mas todo 
tratamento tem efeitos colaterais. 

Há um conjunto de males que podem decorrer de algum diagnóstico 
precipitado: ansiedade por ouvir que há algo errado, chateação de ter que ir 
de novo ao médico, fazer mais exames, lidar com convênio, efeitos colaterais 
de remédios, complicações cirúrgicas e até a morte. Para quem está doente, 
esses problemas não são nada perto dos benefícios do tratamento. Mas é 
muito difícil para um médico fazer uma pessoa sadia se sentir melhor. No 
entanto, não é difícil fazê-la se sentir pior. 

Os médicos dizem que a detecção precoce é essencial no caso do 
câncer. Mas ele diz que é perigoso. Não se deve tratar qualquer tumor inicial, 
porque se formos tratar todos os cânceres quando estão começando, vamos 
tratar todo o mundo. Todos nós, conforme envelhecemos, abrigamos formas 
iniciais de câncer. Se investigarmos exaustivamente vamos achar câncer de 
tireoide, mama e próstata em quase todos. A resposta não pode ser tratar 
todos e nem tratar todo mundo. Ninguém mais ia ter tireoide, mamas ou 
próstata. Câncer de próstata é o símbolo dessa questão. 

Há 20 anos, um teste de sangue foi introduzido para detectar câncer de 
próstata. Vinte anos depois, 1 milhão de americanos foram tratados por causa 
de um tumor que nunca chegaria a incomodá-los. Esse teste é o PSA, isto é, 
Antígeno Prostático Específico. Muitos homens têm números anormais de PSA. 
Eles fazem biópsias e muitos têm cânceres microscópicos e fazem tratamento, 
o que não é mero detalhe. Pode ser retirada da próstata ou radioterapia. Isso 
leva, em um terço dos homens, a problemas sexuais, urinários ou intestinais. 
Alguns até morrem na operação. Não podemos continuar supondo que buscar 
a saúde é procurar doenças. 
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O impacto desses testes de próstata na população foi demonstrado 
através de estudo europeu. Ele mostrou que é necessário fazer exames 
preventivos de PSA em mil homens entre os 50 e 70 anos, por dez anos, para 
evitar a morte por câncer de uma pessoa. É bom ajudar uma pessoa. Mas 
precisamos prestar atenção às outras 999. Por causa desses exames, de 30 a 
100 homens são tratados sem necessidade. 

As pessoas precisam refletir. Cada mulher pode decidir se quer fazer 
mamografia todo ano. Mas temo que estejamos coagindo, assustando e 
incutindo culpa nelas, para que façam mamografias. 

Na verdade, a detecção precoce não é o fator que mais reduz a 
mortalidade de câncer de mama. Os esforços mais relevantes no câncer de 
mama vêm de tratamentos melhores, como quimioterapia e hormônios. Os 
avanços no tratamento nos últimos 20 anos reduziram a mortalidade em 50%. 

O problema é se adiantar aos sintomas. Não há dúvida de que uma 
mulher que percebe algum caroço deva fazer a mamografia. Isso não é teste 
preventivo, é exame diagnóstico. Claro que os médicos preferem ver qualquer 
mulher com pequeno nódulo no seio do que esperar até que ela desenvolva 
grande massa. A questão não é entre atendimento cedo ou tarde, mas entre 
buscar atendimento logo que você fica doente e procurar doenças em quem 
não tem nada. 

Critérios usados em exames como de pressão e diabetes estão mais 
rígidos. Estão deixando todo mundo 'doente'! 

Somos muito tirânicos sobre saúde. O que é saúde? Se formos 
medicalizar a definição de saúde, seria: "Não conseguimos achar nada errado"! 
A pressão está abaixo de 12 por 8, o colesterol está abaixo de tal valor, 
fizemos tomografia e não há nada de errado. Se essa virar a definição de 
saúde, pouquíssimas pessoas serão saudáveis. É certo classificar a maioria 
como doente? Saúde é muito mais do que a ausência de anormalidades físicas. 

Essa “conduta preventiva” está se tornando dominante em função da 
mercantilização da saúde. Os médicos recebem mais para fazer mais, o que 
ajuda a alimentar o círculo vicioso da detecção precoce. É bom jeito de 
recrutar mais pacientes, de vender mais remédios ou exames. Nos Estados 
Unidos, há os problemas de ordem legal. Os advogados processam os médicos 
por falta de diagnóstico, mas não há punições para sobrediagnóstico. 

Mas tem quem creia realmente na detecção precoce. Nunca se diz que 
há perigo nisso. Pacientes diagnosticados com câncer de próstata e mama por 
detecção precoce têm muito mais risco de serem sobrediagnosticados do que 
ajudados pelo teste. Quando você ouve histórias de sobreviventes de câncer, 
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na maioria das vezes o paciente acha que sua vida foi salva porque ele fez 
exame preventivo. 

Isso não é verdade, porque ele tem mais chance de ter sido tratado 
sem necessidade. Histórias de sobreviventes geram mais entusiasmo por 
testes e levam mais pessoas a procurar doenças, gerando sobrediagnóstico. 

Um paciente nunca vai saber se recebeu sobrediagnóstico. Nem o 
médico sabe. Não é preciso decidir para sempre se você vai ou não fazer 
exames. Mas todos os dias novos testes são criados. É preciso ter certo 
ceticismo saudável sobre isso. 
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Parte III -  
FILOSOFIA DA MENTE 
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A História entre a Filosofia e a Ciência 

José Carlos Reis, autor do livro A História entre a Filosofia e a Ciência 
(São Paulo: Editora Ática; 1996), afirma o esforço de constituição de uma 
história científica, no século XIX, ter tomado três direções principais:  

1. a orientação rankiana, que quer aproximar a história do modelo 
científico da física;  

2. a orientação diltheyniana, que quer descobrir o que há de específico no 
conhecimento histórico que o tome uma “ciência” diferenciada das 
ciências naturais; e  

3. a orientação marxista, que submete o conhecimento histórico-científico 
à sua relação com a realidade histórica, à práxis.  

São três projetos de história científica inteiramente diferentes entre si, 
mas que têm alguns pontos em comum:  

1. a recusa explícita da filosofia da história,  

2. a tentativa de dar um estatuto científico à história,  

3. o esforço de objetividade e  

4. a valorização do evento, percebido diferentemente por cada um.  

São posições historicistas no sentido amplo do termo, isto é, que recusam o 
absoluto da razão intemporal e a submetem às condições históricas 
objetivas.  

José Carlos Reis trata de cada uma dessas orientações, procurando 
observar o que as separa das Filosofias da História e o que as mantém ainda 
sob o seu domínio. Depois, mostra o esforço ainda mais radical dos Annales 
para afastar a História da Filosofia e aproximá-la das Ciências Sociais, 
tornando-a uma das Ciências Sociais. 

A Alemanha produziu a filosofia da história e seu antídoto: Hegel e 
Ranke são, respectivamente, os maiores representantes da filosofia da 
história e da história científica. Foi na Alemanha, a partir do início do século 
XIX, que se desenvolveu a crítica histórica, utilizando o método erudito, que 
os franceses tinham criado nos séculos XVI e XVII. Os representantes mais 
eminentes dessa mudança na produção histórica alemã foram L. Von Ranke e 
B. Niebuhr, que exercerão uma influência capital sobre a historiografia 
europeia no século XIX. 
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Ranke possui uma obra vasta, consagrada aos séculos XVI e XVIL. 
Erudito, baseava-se principalmente nos documentos diplomáticos para fazer a 
história do Estado e de suas relações exteriores, pois acreditava que as 
relações diplomáticas determinavam as iniciativas internas do Estado. Isto 
pode ser explicado pelas circunstâncias vividas pela Alemanha na época: o 
povo alemão lutava pela unidade nacional e, portanto, a guerra e a política 
exterior pareciam fundamentais.  

Ranke se interessava pela “originalidade” de um povo, de um indivíduo, 
pela psicologia individual dos grandes homens políticos. Era um conservador: 
nacionalista, interessava-se especialmente pelas questões dos Estados e 
defendia as posições da nobreza alemã; protestante, considerava que “cada 
povo é imediato a Deus[…]”. 

Filosoficamente, considerava que a história era conduzida pelas ideias 
e que o historiador deveria descobrir as forças espirituais de que a história era 
a realização. Um “hegeliano tímido” que escondia suas posições na 
“objetividade” do método histórico de crítica das fontes. Ranke viu na 
história um argumento poderoso contra as mudanças revolucionárias e a favor 
de um crescimento gradual dentro de estruturas estabelecidas. 

A história, para Ranke, era o reino do Espírito, que se manifestava de 
forma individual. Era feita de ‘individualidades”, cada uma dotada de 
estrutura interna e sentido únicos. Pessoas e grupos possuem as qualidades da 
individualidade, que podem ser apreendidas por meio de métodos 
hermenêuticos, através de suas manifestações no mundo dos sentidos.  

A significação dos eventos aparece parcialmente no mundo dos 
sentidos, daí a necessidade do rigor na análise das fontes. O historiador deve 
se concentrar nos eventos, expressões dessas individualidades apreendidas 
através das fontes.  

O que evitou a dissolução da história em um conjunto fragmentado de 
individualidades foi a profunda crença em que se “a história não podia ter a 
unidade de um sistema filosófico”, ela também não em “sem conexões 
internas”. 

Há uma ligação entre individualidades particulares — os indivíduos — e 
individualidades coletivas — nações, épocas. Trata-se de uma harmonia, uma 
individualidade integral, que não é estática, mas trabalhada por “tendências” 
que lhe dão sentido. A função do historiador seria a de recuperar os eventos, 
suas interconexões e suas tendências através da documentação e fazer-lhes a 
narrativa.  
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Estas tendências, este trabalho da história, podiam ser vistas no Estado 
e em suas atividades — a história se limitaria a documentos escritos e oficiais 
de eventos políticos. Aqui, nesta ênfase ao Estado, sujeito histórico universal, 
aparece ainda, e claramente, a influência das filosofias da história.  

A resistência de Ranke às filosofias da história se fundava em alguns 
princípios de método: 

(a)  o historiador não é juiz do passado, não deve instruir os 
contemporâneos, mas apenas dar conta do que realmente se passou; 

(b)  não há nenhuma interdependência entre o historiador, sujeito do 
conhecimento, e o seu objeto, os eventos históricos passados. O 
historiador seria capaz de escapar a todo condicionamento social, 
cultural, religioso, filosófico etc. em sua relação com o objeto, 
procurando a “neutralidade”; 

(c)  a história existe em aí, objetivamente, e se oferece através dos 
documentos; 

(d)  a tarefa do historiador consiste em reunir um número significativo de 
fatos, que são “substâncias” dadas através dos documentos 
“purificados”, restituídos à sua autenticidade externa e interna; 

(e)  os fatos, extraídos dos documentos rigorosamente criticados, devem 
ser organizados em uma sequência cronológica, na ordem de uma 
narrativa; toda reflexão teórica é nociva, pois introduz a especulação 
filosófica, elementos a priori subjetivistas; 

(f)  a história-ciência pode atingir a objetividade e conhecer a verdade 
histórica objetiva, se o historiador observar as recomendações 
anteriores. 

A história científica, portanto, seria produzida por um sujeito que se 
neutraliza enquanto sujeito para fazer aparecer o seu objeto. Ele evitará a 
construção de hipóteses, procurará manter a neutralidade axiológica e 
epistemológica, isto é, não julgará e não problematizará o real.  

Os fatos falam por si e o que pensa o historiador a seu respeito é 
irrelevante. Os fatos existem objetivamente, em si, brutos, e não poderiam 
ser recortados e construídos, mas sim apanhados em sua integridade, para se 
atingir a sua verdade objetiva, isto é, eles deverão aparecer “tais como são”.  

Passivo, o sujeito se deixa possuir pelo seu objeto, sem construí-lo ou 
selecioná-lo. É uma consciência “recipiente”, que recebe o objeto exterior 
em si, ou uma consciência “espelho”, que reflete o fato tal como ele é, ou, 
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ainda, uma consciência “plástica”, que toma a forma dos objetos que se 
apresentam diante dela. Para obter esse resultado, o historiador deve se 
manter isento, imparcial, emocionalmente frio e não se deixar condicionar 
pelo seu ambiente sócio-político-cultural. 

Acreditavam os ditos “positivistas”, parece, que isso eia possível. 
Acreditavam que, se adotassem uma atitude de distanciamento de seu objeto, 
sem manter relações de interdependência, obteriam um conhecimento 
histórico objetivo, um reflexo fiel dos fatos do passado, puro de toda 
distorção subjetiva. O historiador, para eles, narra fatos realmente 
acontecidos e tal como eles se passaram.  

Os fatos “narráveis” eram os eventos políticos, administrativos, 
diplomáticos, religiosos, considerados o centro do processo histórico, dos 
quais todas as outras atividades eram derivadas, em seu caráter factual: 
eventos únicos e irrepetíveis. O passado, desvinculado do presente, era a 
“área do historiador”. Propunham uma história do passado pelo passado, dos 
eventos políticos passados, pela curiosidade de saber exata e detalhadamente 
como se passaram. 

A escola histórica científica alemã era resistente ao socialismo e 
recusava a crítica social como função legítima do historiador. Superestimava a 
eficácia do método critico em seu esforço de objetividade, que escondia, na 
verdade, suas ideias filosóficas sobre a história. Na declaração de princípios, 
queriam fazer “ciência objetiva”; na prática, a narrativa histórica servia ao 
Espírito universal que se expressava no Estado, na Religião e na Cultura. A 
Alemanha foi o primeiro centro de erudição e serviu de modelo aos outros. 

Historicismo 

José Carlos Reis, no livro “A História entre a Filosofia e a Ciência”, 
mostra, no século XIX, o faro epistemológico capital ter sido o naufrágio da 
Filosofia da História e o avanço das Ciências Humanas. Não se acredita mais 
no Idealismo clássico e em seu Espírito absoluto.  

A filosofia tradicional da história termina no sistema hegeliano; a 
filosofia moderna da história começa com a recusa do hegelianismo. A 
expressão “crítica da Razão histórica” resgatou Kant contra Hegel. Dilthey, 
que a propôs como subtítulo à sua Introdução às Ciências do Espírito, de 1888, 
estava convencido de que o único caminho ainda aberto para a Filosofia da 
história era a crítica kantiana.  

A Filosofia da História toma-se Epistemologia da História: as questões 
sobre as condições de possibilidade do conhecimento histórico substituem as 
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questões sobre o “ser” da história. Não se quer mais conhecer os segredos do 
devir humano; renunciou-se a atingir o sentido último da evolução. 

A filosofia crítica da história coloca à História as questões postas por 
Kant à Física newtoniana, visando a descoberta do caráter específico do 
conhecimento histórico, ao contrário do projeto francês de Comte, que 
pretendia aproximar as Ciências Humanas do modelo único e definitivo de 
ciência, a Física. O projeto desta filosofia crítica da história é prosseguir a 
obra kantiana, que deixara de lado as Ciências Humanas. Estas esperavam 
ainda o seu Kant — e apareceram vários candidatos à posição.  

Emerge na Alemanha, na segunda metade do século XIX e início do XX, 
um grupo de pensadores heterogêneos, mas que refletiram sobre a mesma 
questão: o problema da originalidade do conhecimento nas Ciências Humanas. 
Mantiveram uma luta em duas frentes:  

1. contra o “sistema filosófico’’ hegeliano e  

2. contra a pretensão de validade universal postulada pela metodologia 
das Ciências Naturais.  

O resultado foi uma reflexão vigorosa sobre as Ciências Humanas, que 
obteve uma importante repercussão posterior. 

Dilthey problematiza Ranke: se para este a “objetividade” do 
conhecimento histórico era considerada possível, realizável, através do 
método erudito, do apego aos fatos “objetivos”, para aquele é exatamente 
este otimismo objetivista que põe problemas.  

Ranke reivindicava o caráter científico de sua história objetiva baseado 
no rigor de uma metodologia. Entretanto, esta metodologia levou à 
formulação de questões epistemológicas: o método crítico bastaria para 
garantir um conhecimento objetivo? É possível um conhecimento histórico 
objetivo? Se é, quais seriam as regras a serem respeitadas?  

Assim, o problema da objetividade deixa de ser tecnológico e passa a 
ser filosófico. A filosofia retorna à história, mas de forma kantiana. A filosofia 
crítica da história tentará superar os complexos problemas epistemológicos 
que o conhecimento histórico põe.  

Seu objetivo é estabelecer um conjunto de critérios que singularize o 
conhecimento histórico, tornando-o independente dos modelos de 
objetividade da Física e afastando-o da Filosofia especulativa. Este é o 
projeto da Filosofia Crítica da História. Ela deverá ou se subordinar à crítica 
kantiana, ou subordiná-la, ou se coordenar a ela. 
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Na reflexão sobre os limites da objetividade histórica e pergunta-chave 
será: quais as partes desta ciência que são independentes da perspectiva e da 
vontade do historiador e que, portanto, são universais, valem para todos?  

A análise diltheyniana se dirige à diversidade concreta das 
individualidades totais. O “método” para a apreensão dessas individualidades 
é a “experiência integral”, que:  

1. começa pela descrição exterior,  

2. segue pela busca das articulações internas, pela sua de composição em 
partes, e por fim  

3. chega à reatualização, à revivência intuitiva, à recriação da “vida” 
dessas individualidades.  

Esta é a tarefa das Ciências Humanas e do Espírito. Seu esforço tem um 
aspecto positivista, pois foi em nome do positivismo científico que Dilthey 
acreditou no caráter heterogêneo entre as Ciências Naturais e as Ciências do 
Espírito. A crítica da Razão Histórica rompe com o naturalismo e, ainda em 
nome da Ciência, propõe a autonomia das Ciências Humanas.  

As teses da argumentação usada por Dilthey para estabelecer esta 
autonomia das Ciências Humanas são:  

(a)  o homem não criou a natureza, mas criou o mundo social, o Direito, a 
Cultura;  

(b)  só se pode conhecer o que se criou, pois, então, o conhecimento 
atravessa as aparências e atinge o “interior” de seu objeto; a natureza 
é descrita a partir do exterior, o homem não sabe o que ela é, não pode 
“compreendê-la”;  

(c)  a metodologia das Ciências Naturais, usada para estudar o que é 
totalmente exterior ao homem, pode apenas “descrever”, nunca 
“penetrar” seu objeto; não poderia ser usada para o conhecimento das 
criações do Espírito, para o mundo humano interior, a experiência 
vivida, pois este é singular, individual, disperso em desenvolvimentos 
particulares, não absorvível em fórmulas universais. 

O objeto das Ciências Naturais não produz sentido, não tem intenções e 
não realiza ações. Não é sujeito. Como se poderia conhecer um objeto-sujeito 
com o método das ciências naturais?  

Este objeto que dialoga com o sujeito que quer conhecê-lo, que 
oferece informações e reflexões originais, que é imerso na temporalidade, na 
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mudança, exigiria uma abordagem específica. Não pode ser conhecido como 
se conhece a natureza, por uma descrição exterior.  

A estratégia apontada por Dilthey para abordá-lo pelo “interior” é a da 
“compreensão”. A observação e a experimentação, típicas das Ciências 
Naturais, permanecem na exterioridade de seu objeto. Já a “compreensão” é 
a tentativa de “coincidência” estrutural com a vida psíquica, que é seu 
objeto. Estabelece-se, pela compreensão, não uma distância entre sujeito e 
objeto, como na orientação positivista, mas uma “aproximação íntima”, uma 
“confiança recíproca”. 

O sujeito do conhecimento começa pelos sinais exteriores, pela 
sensação, continua pelo método crítico das fontes e dos vestígios e vai até a 
“ocupação” do lugar do outro, em seu “interior”. Pondo-se no lugar do outro, 
o historiador o “compreende”: recria, reatualiza, revive a experiência vivida 
pelo outro — conhece-o por “dentro”. O resultado desta relação é ainda 
racional e discursivo — uma narração —, mas a obtenção da informação se dá 
por meio da “intuição”, informada pelo estudo das fontes.  

Dilthey foi um dos criadores do método hermenêutico, um método 
“poético-científico” de reconstrução do vivido que consiste em descobrir 
significações nos sinais exteriores, na interpretação de palavras, gestos e 
obras, em sua singularidade original. É um método que utiliza algumas 
técnicas e algumas regras de interpretação, porém em essência depende do 
talento e da sensibilidade do exegeta. 

Dilthey foi mais admirado do que seguido, entre os historiadores. Seu 
método resultava mais de seu talento singular do que de algo comunicável e 
executável pela maioria. 

Como ensinar alguém a “reviver” o passado em sua “integralidade”? 
Sua ‘‘filosofia de vida” é irracionalista e a obra histórica torna-se arte. A 
abordagem do vivido só poderia ser intuitiva, empática, compreensiva. Seu 
modelo de história é a biografia: ele começa pelo indivíduo e não pelo grupo, 
e quando aborda o grupo transforma-o em um indivíduo. 

Assim, a história de um indivíduo, de um povo ou de uma nação é uma 
multiplicidade coerente e os eventos dispersos possuem um fio condutor que 
não corresponde ao tempo da profecia nem ao da utopia, mas ao tempo 
singular da individualidade total histórica. Esta individualidade possuí uma 
estrutura e uma evolução.  

Sua evolução, limitada pela estrutura, é a realização de suas 
tendências internas e, ao mesmo tempo, uma “vitalidade”: criação constante, 
imprevisibilidade. Cada instante possui um valor insubstituível em si mesmo. 
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Aron afirma: “[…] a vida não tem outro objetivo que ela mesma: assim, o 
objetivo é realizado em todos os instantes da história”. 

A evolução de uma individualidade histórica é uma continuidade feita 
de descontinuidades: a vida é uma “estrutura” (continuidade) 
“criadora” (descontinuidade). A partir do conhecimento da estrutura não se 
pode antecipar o vivido, que é sempre inovador.  

Esta “nova Filosofia da História” quer conhecer o homem através de 
seu passado e de suas obras. 
Método do Materialismo Histórico Marxista 

José Carlos Reis, no livro “A História entre a Filosofia e a Ciência”, 
afirma que, “assim como os historiadores da escola metódica, dita 
“positivista”, e como os filósofos da critica da razão histórica, o marxismo 
pretendeu recusar as Filosofias da História e fundar a “história científica”. 
São caminhos diferentes que visam à realização de um mesmo objetivo.  

A história metódica ainda conservava implicitamente uma filosofia da 
história iluminista pré-revolucionária na França, e, na Alemanha, um 
hegelianismo “relativizado”. A filosofia crítica da história quis substituir Hegel 
por Kant, mas ainda a integravam ideais da filosofia hegeliana. Teria o 
marxismo conseguido romper definitivamente com a filosofia da história e 
criado a história-ciência?  

Pierre Vilar (1982) está convencido de que sim. Segundo este autor, 
marxista e do grupo dos Annales, a afirmação do materialismo filosófico, 
agora histórico, contra as filosofias idealistas que o precederam foi o primeiro 
e fundamental passo naquela direção. Para o materialismo histórico de Marx, 
o material histórico é analisável, observável, objetivável, quantificável. Este 
material assim “objetivamente tratável” não são as expressões do Espírito — a 
religião, o Estado, a cultura, a arte, tratáveis intuitivamente — mas as 
“estruturas econômico-sociais”, consideradas a raiz de toda representação, 
de todo simbolismo, de todo o sentido de uma época.  

Para Vilar, a hipótese fundamental de Marx seria, “a matéria histórica é 
estruturada e pensável, cientificamente penetrável como toda outra 
realidade”. 

Seu objetivo, prossegue Vilar, seria a criação de uma Ciência da 
História ao mesmo tempo coerente, graças a um esquema teórico sólido e 
comum, total, capaz de não deixar fora de sua jurisdição nenhum terreno de 
análise útil, e, enfim, dinâmica, pois não existindo nenhuma realidade eterna, 
torna-se preciso descobrir o princípio das mudanças.  
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Marx não teria posto o problema a que as duas tendências anteriores se 
dedicaram: se as Ciências Humanas se aproximam ou se afastam das Ciências 
Naturais. Para ele tal divisão seria consequência da separação do homem da 
natureza: reintegrado a ela, a ciência seria uma só, a do homem natural, a da 
natureza histórica.  

Para Vilar, o marxismo não é uma filosofia da história, embora seja uma 
“filosofia”; não é positivista, pois não recusa a metafísica com outra 
metafísica; não oferece um lugar sistemático ao incognoscível — o 
inexplicável hoje só não foi explicado ainda.  

Supor um “sentido” para a história, considera Vilar, equivale a supor 
que a história é “racionalmente estruturada” e pensável, portanto, algo que 
não implicaria necessariamente em uma Filosofia da História. Marx teria 
criado uma “teoria geral” do movimento das sociedades humanas. Esta teoria 
geral seria um conjunto de hipóteses a serem submetidas à análise lógica e à 
verificação.  

Suas hipóteses principais são:  

(a)  a produtividade é a condição necessária da transformação histórica, 
isto é, se as forças produtivas não se modificam, as capacidades de 
criação da vida humana se imobilizam, e se elas se modificam tudo se 
move;  

(b)  as classes sociais, cuja luta constitui a própria trama da história, não se 
definiriam pela capacidade de consumo e pela renda, mas por sua 
situação no processo produtivo;  

(c)  a correspondência entre forças produtivas e relações de produção 
constitui o objeto principal da história-ciência, que a aborda com os 
conceitos de “modo de produção” e “formação social”. 

Estes três momentos interligados constituem uma “hipótese geral” 
sobre o movimento das sociedades. O objeto da história-ciência: uma 
formação social concreta, que é uma estrutura contraditória, uma totalidade 
em luta consigo mesma, tendendo à desintegração.  

A história-ciência trata da luta de classes no quadro do 
desenvolvimento das forças produtivas. A abordagem deste objeto é 
“conceitual” — através do conceito maior de “modo de produção” e de uma 
série de conceitos mediadores.  
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Portanto, a realidade histórica é estruturada: grupos de homens, 
ocupando lugares contraditórios no processo produtivo, entram em relação de 
luta — um grupo busca manter as atuais divisões de papéis, outro grupo tenta 
o rompimento desta atual divisão de papéis. Permanência e mudança formam 
uma totalidade e se explicam reciprocamente.  

A abordagem da “realidade material” seria “científica”. Aquela 
realidade não é expressão do Espírito, mas algo em si, concreta, materialista. 
O historiador, ao abordá-la, não realiza a reflexão constituinte da 
autoconsciência do Espírito. Entre a realidade concreta e o pensamento há 
descontinuidade: o pensamento quer conhecer “conceitualmente” a realidade 
dada — que não é a exteriorização do pensamento, como em Hegel. O 
conceito, em Marx, é uma reconstrução ideal de algo exterior a ele: a 
realidade histórico-concreta. 

O marxismo, enquanto Ciência da História, tomará como objeto as 
estruturas econômico-sociais, invisíveis, abstratas, gerais mas “chão” 
concreto da luta de classes e das iniciativas individuais e coletivas, Para Marx, 
os indivíduos só podem ser explicados pelas relações sociais que mantêm, isto 
é, pela organização social a que pertencem e que os constitui como eles são 
(cf. Tese VI sobre Feuerbach).  

Cada modo social de produção criaria os indivíduos de que necessita. 
Não haveria um homem “universal”, mas o concretamente “produzido” pelo 
conjunto das relações sociais de produção.  

Para se compreender o processo histórico, o conceito principal deixa de 
ser o de “consciência”, que supõe a hipótese do ser espiritual da história, e 
torna-se o de “produção”, que supõe a hipótese materialista do “ser social”, 
um ser relacionai situado em um tempo e um lugar.  

Embora anti-metafísico, Marx trata de um objeto exterior, de um “ser” 
— o ser social organizado para a produção e reprodução da vida imediata. Este 
“ser social” é materialista, objetivo, concreto, exterior ao pensamento, A 
ontologia marxista é “relacional” — o ser social não é uma “coisa”, mas 
relações históricas determinadas.  

Ao mesmo tempo que absolutamente historicizado, este ser conservaria 
um resíduo intemporal, presente em todas as formações sociais e 
inultrapassável: a relação insuperável entre homem e natureza. Mas esta 
relação trans-histórica muda permanentemente de qualidade nos diferentes 
lugares e épocas. 

Enquanto “ciência” da história, o marxismo apresenta três hipóteses 
principais: 
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(a)  enfatiza o papel das “contradições”, priorizando o estudo dos 
“conflitos sociais”. Hobsbawm considera que esta é a hipótese mais 
original de Marx, a contribuição específica de Marx à historiografia, 
pois as teorias históricas anteriores priorizavam a harmonia, a unidade, 
a continuidade, entre as diversas esferas sociais; 

(b)  o marxismo foi uma das primeiras teorias “estruturais” da sociedade. 
Ele é um estruturalismo genético, que afirma a contradição presente na 
estrutura, que a levará à transição a outra estrutura. Assim, abandonou 
a ênfase no evento e abriu o caminho da história “científica”. O 
conhecimento da sociedade deixou de ser o conhecimento das 
atividades individuais e coletivas em si, declaradas explicitamente, 
organizadas em discursos universais, legitimadores, expressas em 
eventos transitórios.  

A “verdade” de uma sociedade não está em seu “aparecer”, intencional 
e factual, mas na inserção do aparente, visível, explícito, em uma 
estrutura econômico-social que não é mais o Espírito, mas uma 
correspondência entre forças produtivas e relações de produção. Esta 
estrutura econômico-social, invisível e abstrata, mas real, é o objeto 
da história-ciência, que a apreende conceitualmente. 

(c)  mesmo sem o saber, mas podendo vir a sabê-lo, os homens “fazem a 
história” e não são suporte de qualquer sujeito metafísico. Pelas práxis, 
pela intervenção, livre e condicionada na e pela estrutura econômico-
social, os homens transformam o mundo e a si mesmos. Sua ação se dá 
no contexto de uma luta, sua intervenção é sempre um golpe em uma 
luta, seja contra a classe adversária, seja contra a natureza.  

A emancipação da humanidade seria o resultado destas lutas 
particulares, de classes contra classes, de homens contra a natureza. O 
“motor” do desenvolvimento histórico em direção à emancipação da 
humanidade não é o “espírito”, mas a energia natural-humana investida e 
despendida em um processo de luta interna. 

Segundo Claude Lefort, há duas formas de compreensão do marxismo, 
que as obras de Marx não contestam:  

• a primeira apresenta uma visão “evolutiva” da história;  

• a segunda, uma visão “repetitiva” da história. 

A visão evolutiva, continuísta, da história em Marx é aquela do 
Manifesto Comunista. O fio condutor desta perspectiva é a tese de que a 
história de todas as sociedades até nossos dias é a história da luta de classes. 
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Para Lefort, o fio da história pode romper-se, ele se restabelece sempre. Se 
atores desaparecem, o conflito não cessa e convoca novos. A humanidade é 
una no tempo. A continuidade do drama não deixa dúvida, apesar das pausas e 
regressões. 

A análise que Marx faz dos modos de produção pré-capitalistas é lógica 
e não exige a sua observação empírica: a partir da estrutura do capitalismo, 
ele pôde constituir teoricamente seu outro, os modos de produção pré-
capitalistas. Assim, elaborou dois modelos que se opõem:  

(a)  o modelo capitalista, com trabalho livre trocado por dinheiro para 
reproduzir e valorizar o dinheiro e com separação do trabalho livre das 
condições objetivas de sua realização;  

(b)  o modelo pré-capitalista, em que o trabalhador não é exterior à terra, 
possui as condições objetivas do seu trabalho e não é exterior à 
comunidade; os homens estão imersos na terra e na comunidade. Este 
modelo teria sido invariante em todas as suas expressões: tribal, 
asiático, antigo e feudal.  

Considerando os dois modelos, entre o modo de produção capitalista e 
os modos de produção pré-capitalistas não há “evolução”, mas ruptura 
radical. 

Na história evolutiva, o capitalismo é o ponto de chegada e de 
passagem de uma história que caminha inelutavelmente em direção à utopia 
comunista. Na história repetitiva, há ruptura entre o modo de produção 
capitalista e os modos de produção pré-capitalistas não há continuidade, e 
entre os modos de produção pré-capitalistas há uma “repetição” do mesmo 
modelo estrutural  

Desta forma, estas interpretações da história se excluem — mas podem 
se combinar também: há evolução e repetição tanto nos modos de produção 
pré-capitalistas quanto no modo de produção capitalista.  

Nos modos de produção pré-capitalistas, a evolução é a destruição 
lenta da sociedade, a erosão das instituições, a aparição de novos fatores de 
diferenciação interna, a agressão de comunidades estrangeiras; a repetição é 
a conservação do modelo estrutural: dinastias se desfazem, guerras se 
sucedem, catástrofes acontecem, e a estrutura econômico-social permanece 
intocável homens ligados à terra e à comunidade.  

Portanto, considerando as sociedades pré-capitalistas, sobretudo as 
asiáticas, Marx reflete sobre uma história que rompe com:  
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1. a ideia de devir regido inefutavelmente pelo desenvolvimento das 
forças produtivas e  

2. a ideia da inelutável dissolução de toda estrutura social.  

Ele decifra um mecanismo de autoconservação, o de uma história 
guiada pela repetição e não pela evolução. 

No modo de produção capitalista, evolução e repetição também se 
combinam, mas predomina o aspecto evolutivo. O modo de produção 
capitalista é revolucionário e, por isto, constitui uma ruptura com as 
sociedades pré-capitalistas, que são conservadoras, É revolucionário porque 
sua indústria está sempre insatisfeita com seus últimos índices de 
produtividade e tende a superá-los de modo vertiginoso.  

E onde apareceria a “repetição” aqui? No seu “medo” desta vertigem: 
confrontados ao novo constantemente, os burgueses não o suportam e 
dissimulam a novidade refugiando-se nos modelos do passado, deixando-se 
envolver pelo espírito dos mortos.  

A determinação natural aparece no espaço social, a sociedade se torna 
uma grande estrutura mecânica, e as relações sociais são retificadas. No 
momento em que a continuidade se rompe, os homens, diante do inédito, 
inventam um passado que os defenda contra a vertigem que engendra sua 
própria ação.  

Mas, mesmo aqui, onde Lefort aponta o caráter repetitivo do modo de 
produção capitalista, pode-se perceber o seu outro lado evolutivo: na 
verdade, é a ação burguesa que teme sua própria revolução e se refugia no 
passado, mas a classe proletária recusa radicalmente o presente e o passado, 
“retira-se da história”, em direção ao futuro. A repetição aparece no modo de 
produção capitalista pelo seu lado burguês, pelo retorno ao passado, 
defendendo-se da angústia que suscita a iniciativa histórica acelerada, que 
pode levar à morte ou à dominação. 

Esta leitura antievolucionista restitui à obra de Marx toda a sua 
originalidade enquanto uma das criadoras do novo “ponto de vista” da Ciência 
Social. Por ela, Marx não parte da ideia de um sentido universal dado por 
antecipação aos homens. Sua dialética materialista não é teleológica. A 
história é uma sucessão de processos particulares, que recomeçam sempre 
depois de uma ruptura e terminam em outra. 
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Programa ou Paradigma dos Annales Face aos Eventos da História 

José Carlos Reis, no livro “A História entre a Filosofia e a Ciência”, 
afirma que, para Fernand Braudel, em primeiro lugar, a construção teórica do 
“modelo” dos Annales não se deu entre 1946 e 1972, mas em 1929.  

Entretanto, prossegue Braudel, apesar de combaterem a história 
tradicional, Febvre e Bloch não tiveram a impressão de estar criando um 
paradigma, se entende este termo como um sistema de pensamento 
rigorosamente articulado e concluído. Eles não teriam, contenta Braudel, 
nenhum prazer em usar esse termo e menos ainda termos como “escola” e 
“modelo”. O que propuseram foi somente uma “troca de serviços” da História 
com as Ciências Sociais. E essa troca, para Braudel, era e continuou sendo o 
último e mais profundo motor dos Annales, proposta que constituiu uma 
novidade radical em 1929. 

A segunda geração dos Annales, então, não teria acrescentado nada de 
novo ao projeto da primeira, apenas o teria prosseguido e aprofundado. Em 
seu “Personal Testimony”, Braudel será mais explícito; “Os Annales, apesar da 
sua vivacidade, nunca constituíram uma escola no sentido estrito, isto é, um 
modelo de pensamento fechado em si mesmo” (1972). 

O próprio Braudel, portanto, recusa a hipótese da existência de um 
paradigma, no sentido de Kuhn, para os Annales. Este fato encerraria o 
assunto? No interior do grupo, os seus sucessores discutem a respeito. 

Em 1979, na comemoração do cinquentenário da publicação do 
primeiro número da revista, um dos membros do grupo também se pôs a 
questão da unidade dos Annales, e procurou respondê-la usando, de forma 
particular, o conceito de paradigma. J. Revel (1979) se pergunta se, ao longo 
das três gerações dos Annales, teria havido uma permanência, uma 
continuidade entre a terceira geração e a primeira. 

O que poderia haver de comum, ele se interroga, entre aquele pequeno 
grupo de professores da Universidade de Estrasburgo que, nos anos 20, fundou 
uma revista e enfrentou a cidadela universitária e a rede possante que se 
constituíra há vinte anos em torno daquela mesma revista e da École des 
Hautes Etudes en Sciences Sociales? Havería uma continuidade entre a 
“história global” dos fundadores e a “história éclatée” dos mais recentes?  

Os defensores do “espírito dos Annales” costumam justificar uma 
continuidade, apesar da descontinuidade entre as três gerações, pela 
fidelidade dos últimos ao desejo de Febvre e Braudel de manter a história 
sempre aberta à história efetiva e aos movimentos da história da ciência. Em 
nome deste espírito, caracterizado por uma sensibilidade à mudança, pela 
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atividade desembaraçada de definições teóricas, fala-se de uma “escola dos 
Annales.  

Mas — e J. Revel introduz a sua resposta à sua questão — ele não 
acredita em um paradigma único, geral, dos Annales e também não descarta a 
existência deste espírito. O historiador sugere a existência de uma série de 
paradigmas particulares que se sucederam sem se eliminar. 

Para ele, o que caracterizaria a continuidade e a unidade dos Annales, 
sem os constituir em uma “escola”, seria a manutenção da proposição central 
dos fundadores pelos membros atuais do grupo: retirar a história de seu 
isolamento e aproximá-la das outras Ciências Sociais. Enquanto associada às 
Ciências Sociais, a História teria se dotado de vários paradigmas, pois as 
Ciências Sociais são múltiplas, apesar de ter em comum a “objetivação do 
social”.  

As alianças com as Ciências Sociais, nas três gerações, foram 
diferentes, sem que as associações anteriores fossem desfeitas quando da 
criação de uma nova. Assim, os Annales, fiéis ao espírito dos fundadores, teria 
seguido sua orientação inaugural e, associando-se às diversas Ciências Sociais 
ao longo de sua história, teriam adotado vários paradigmas, tornando mais 
complexas suas relações com os fundadores. 

Há também os que contestam não só a existência de um paradigma dos 
Annales como também qualquer alteração no panorama da Ciência Histórica 
com a sua chegada. De acordo com essa visão conservadora, um dos traços 
mais característicos de historiografia francesa é a sua continuidade, apesar 
das aparências — a tranquilidade de sua evolução desde cem anos... 

Na opinião de José Carlos Reis, no livro “A História entre a Filosofia e a 
Ciência”, “os Annales, se não fizeram uma “revolução científica”, no sentido 
de Kuhn, seguramente realizaram uma “mudança substancial” no 
conhecimento histórico. A “historiografia normal”, dominante no início do 
século XX, não correspondia mais à realidade histórica que aparecia. Havia 
uma distância excessiva entre história efetiva e conhecimento histórico, o que 
produziu uma “crise” do conhecimento histórico”.  

Novos problemas se impuseram, então, à pesquisa, e as maneiras 
‘‘normais” de formular enigmas e solucioná-los falharam duplamente:  

(a)  não se era capaz de formular estes problemas-enigmas;  

(b)  quando se conseguia fazê-lo, os hábitos, os valores e os instrumentos 
“normais” não sabiam solucioná-los.  
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Fundamentalmente, a concepção do tempo histórico da história normal 
da época não era adequada aos desafios postos pela história efetiva e estava 
ultrapassada pelo próprio desenvolvimento do conhecimento da sociedade, 
marcado pelo recente aparecimento das Ciências Sociais. O tempo histórico 
da historiografia tradicional ainda estava sob a influência de uma certa 
Filosofia, mesmo quando pretendia ser científico, e ignorava o evento 
intelectual da passagem do século: a perspectiva das Ciências Sociais. 

Neste confronto, só havia dois caminhos para a História: ou mantinha 
sua velha forma e perdia seu espaço institucional para os novos paradigmas 
das Ciências Sociais, ou adotaria estes paradigmas, “traduzindo-os” para o 
discurso especificamente histórico. O confronto de paradigmas inclui, aqui, 
três atores: os historiadores tradicionais, os cientistas sociais e os 
historiadores que vão aceitar as propostas destes. 

A revolução no conhecimento histórico começará no exterior da 
disciplina, para se tomar, depois, interior. Sob o impacto das Ciências Sociais, 
a comunidade de historiadores se dividiu, pois havia:  

1. os que defendiam o método histórico tradicional, com seus valores e 
pressupostos, e  

2. os que aderiram ao novo ponto de vista das Ciências Sociais. 

A luta interna e a história efetiva darão “razão” ao lado que assumiu o 
ponto de vista das Ciências Sociais. Os Annales da época aboliam, de certa 
forma, a história tradicional. Eles passaram a praticar todos os procedimentos 
que a história “normal” interditava, destruíram suas velhas crenças, previsões 
e preconceitos, mudaram até mesmo a concepção de “Ciência Histórica”. A 
história renovada lançava um novo olhar sobre a pesquisa histórica, sobre seus 
instrumentos, objetos e objetivos.  

Com a história normal rejeitada, um novo mundo histórico se desenha: 
os Annales significaram um “progresso”, no sentido das revoluções científicas 
de Kuhn, não em direção à “verdade” da história, mas a uma compreensão 
mais detalhada do processo histórico, mais ampla, e que incluía, dando-lhe 
outro significado, a compreensão anterior.  

A história normal, abolida, prosseguia ainda no interior dos Annales, 
através do método crítico que ela aprimorou, mas sob um novo olhar. O que 
veio dela tornou-se outra coisa, tomou outro significado. Neste sentido, pode-
se falar de uma “descontinuidade”, de uma “mudança substancial” do 
conhecimento histórico, realizada pelos Annales. 
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Os Annales produziram uma “descontinuidade”, realizaram uma 
“mudança substancial”, porque apresentaram, sob o signo das Ciências 
Sociais, uma outra concepção do tempo histórico, uma outra noção de 
duração e de conhecimento da duração. A hipótese de José Carlos Reis, no 
livro “A História entre a Filosofia e a Ciência”, portanto, é a de os Annales 
terem realizado a elaboração de uma nova concepção do tempo histórico e, 
por isso, criaram uma outra História. 

Pode-se concluir que a mudança fundamental que os Annales 
produziram foi a adesão ao ponto de vista das Ciências Sociais. O que 
pretenderam os Annales, quando se associaram às Ciências Sociais? Adotar o 
seu ponto de vista, emprestar-lhes objetos, instrumentos, métodos e 
oferecer-lhes a dimensão cio tempo, que limita a validade de seus modelos e 
dos resultados de suas pesquisas pelo estabelecimento da “duração” de seus 
objetos e saberes. Este foi o sentido “teórico” da interdisciplinaridade dos 
Annales. 

A Sociologia, a Geografia Humana, a Economia, a Demografia, a 
Psicologia enriqueceram de tal maneira os Annales que até se pensou que a 
História tinha encontrado seu método definitivo e caminhava rapidamente em 
direção a um conhecimento exato. E, de fato, de 1929 a 1970, as relações 
com essas ciências trouxeram os resultados mais significativos para a História. 

O que unificava estas tendências era um ponto de vista comum, o das 
Ciências Sociais: estudo de massas, coletividades, separação do sujeito do seu 
objeto, a superação do evento pela abordagem estrutural, a ênfase em fatos 
repetitivos, comportamentos constantes, o uso de fontes seriais, a 
quantificação, o estudo de causas impessoais. Os Annales tendiam à 
“sociografia”, à “econometria”, à “demografia”, à “etnografia”. 

A “troca de conhecimentos” seria necessária para que, olhando um 
mesmo objeto sob perspectivas particulares, se pudesse chegar a uma visão 
mais global e detalhada dele. Este objeto comum é que exigia a 
interdisciplinaridade, a pesquisa coletiva. A partir desta orientação de Febvre 
e de Bloch, a história fez alianças com as mais importantes das Ciências 
Sociais e ampliou o seu campo de pesquisa audaciosamente.  

Hoje, ela pretende estender suas alianças às Ciências Naturais, às 
Ciências da Vida e até às Matemáticas. Em um número da revista dos Annales, 
em 1989, novas alianças foram propostas: com o Direito, com as Ciências da 
Organização e novas relações com a Sociologia. Aquela foi a fase — longa, 
aliás, pois durou mais de 60 anos — em que a História se aproveitou do lado 
privilegiado das suas relações complexas com as Ciências Sociais.  
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Hoje, os Annales vivem o lado perigoso destas relações. Não há mais 
unidade de método e nem unidade de objeto: a descontinuidade domina as 
Ciências Sociais e a História. Da proposta da história global ou da tentativa de 
desenhar um quadro global do homem com o apoio das Ciências Sociais, a 
História, hoje, pesquisa unidades parciais, locais. A interdisciplinaridade levou 
à multiplicação de pesquisas particulares e localizadas, cujos resultados são 
irreconciliáveis, incomparáveis, paralelos. A História, diz-se, fragmentou-se 
em infinitas histórias que não convergem para aquela anunciada visão global 
do homem social. 

Até aquele momento, a interdisciplinaridade fora entendida como o 
direito que o historiador tinha de atravessar as fronteiras das Ciências Sociais 
e aproveitar-se de suas ofertas. Mas a história se perdeu nos objetos e nos 
problemas das Ciências Sociais, parece ter perdido a especificidade do seu 
olhar próprio, e hoje a interdisciplinaridade é uma ameaça para a História, à 
sua identidade enquanto História.  

O que ela fará diante deste perigo? José Carlos Reis vislumbra duas 
possibilidades:  

1. ou ela prossegue vertiginosamente em suas alianças e a ameaça de 
autodissolução, de fragmentação em partículas minúsculas, se agrava,  

2. ou aceita rediscutir suas recusas de base e tenta reencontrar, sob novas 
bases, a narrativa, o evento, a história política, o sujeito, a 
consciência, enfim, retorna à influência da Filosofia. 

O que é Filosofia da Mente 

João de Fernandes Teixeira bacharelou-se em Filosofia pela USP-SP e 
obteve o grau de mestre em lógica e filosofia da ciência na UNICAMP. 
Doutorou-se em filosofia da mente e ciência cognitiva na University of Essex, 
Inglaterra. Desde 1992, é professor no Departamento de Filosofia da 
Universidade Federal de São Carlos. 

Ele escreveu uma breve introdução a “O que é Filosofia da 
Mente” (Coleção Primeiros Passos, Número 294; Editora Brasiliense; 1994). 
Afirma que “a Psicologia quer fazer uma ciência da mente, desenvolveu testes 
e teorias acerca do funcionamento mental do homem e de alguns animais. 
Mas os psicólogos nunca chegaram a um consenso sobre o que é a mente e 
sobre o que eles estão falando. Há não muito tempo havia psicólogos que nem 
sequer reconheciam a existência da mente ou dos fenômenos mentais, 
embora se declarassem estudiosos de Psicologia”.  
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Por outro lado, nos últimos anos presenciamos um imenso 
desenvolvimento da Neurofisiologia e das chamadas "ciências de cérebro". Mas 
será que essas ciências podem nos ajudar a encontrar uma resposta para tais 
questões?  

Podemos até imaginar um neurocirurgião abrindo a cabeça de alguém e 
examinando seu cérebro: certamente ele verá muitas células nervosas, mas 
nunca verá uma ideia, um sentimento ou uma emoção. Talvez esta seja uma 
maneira de caracterizar a natureza dos fenômenos mentais: eles são 
invisíveis. Mas será esta uma boa caracterização? 

Isto não quer dizer que o estudo da mente não possa ser feito a partir 
do estudo do cérebro. Mas ao fazer esta afirmação o neurofisiólogo estaria se 
esquecendo de uma diferença fundamental: "massa", "aceleração", "gravidade" 
podem ser medidas. Não teria sentido dizer que um dia poderemos "medir 
uma ideia" ou estabelecer a "quantidade de alegria" que sentimos. Falamos de 
coisas que nos dão mais alegria ou menos alegria, mas isto está longe de ser 
uma medida das emoções.  

Fenômenos mentais não são apenas invisíveis e impossíveis de serem 
medidos. A grande diferença estaria no fato de eles serem inacessíveis à 
observação. 

A inacessibilidade dos fenômenos mentais torna-os essencialmente 
subjetivos ou privados, para usar o jargão filosófico. 

Ora, se não podemos observar uma ideia, um sentimento ou uma 
emoção, porque são imateriais, isto equivale a dizer que pensamentos não 
podem ser destruídos: só podemos destruir coisas que estão no mundo. Seria 
possível aniquilar criaturas e seus cérebros, mas não ideias e pensamentos.  

Dessa suposição originou-se a concepção de que a mente (ou a alma) 
seria imortal e que persistiria no tempo, mesmo após a desintegração do 
corpo. Tudo se passa como se alguém dissesse: é possível destruir tudo o que é 
triangular, mas você nunca poderá destruir a ideia de triângulo. Foi com base 
num argumento parecido com este que alguns filósofos sustentaram, durante 
muito tempo, a imortalidade da mente (ou da alma). 

Mas serão a persistência no tempo e a indestrutibilidade características 
exclusivas dos fenômenos mentais? Será que alguém, alguma vez, conseguiu 
destruir um pedaço de matéria? “Nada se cria, tudo se transforma”. Nem 
mesmo uma bomba atômica pode destruir um pedaço de matéria; ela pode, 
no máximo, transformá-la. A indestrutibilidade não seria, assim, uma 
característica exclusiva da mente. 
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Fenômenos mentais são subjetivos e privados, o que significa dizer que 
eles ocorrem para nós. Mas será isto suficiente para manter a afirmação de 
que a mente nada tem a ver com o cérebro?  

Tenho uma dor de cabeça e tomo uma aspirina; se a dor passa, em que 
local terá atuado a aspirina? Na mente ou no cérebro? A dor pode ser algo 
privado e inacessível, mas como pode uma substância química influir na 
mente? Não parece claro que indivíduos com grandes porções de seus cérebros 
danificados em acidentes perdem grande parte de suas atividades mentais?  

Mente e cérebro podem ser coisas distintas, mas certamente estão 
ligadas de alguma maneira. O problema é saber como é possível dar-se esta 
ligação — e este é um problema para o filósofo da mente resolver. 

Os filósofos da mente sempre tiveram por objetivo esclarecer questões 
fundamentais, tais como:  

• O que distingue a mente de outros objetos que estão no universo?  

• Qual é a natureza do pensamento?  

• Será o pensamento algo imortal e eterno?  

• Serão mente e cérebro uma só e mesma coisa?  

• Será distinção entre espírito e matéria apenas uma ilusão produzida 
pela nossa linguagem ou pela nossa cultura? 

Na verdade, essas sempre foram questões da Filosofia e percorrem toda 
sua história. Mas de 1940 para cá elas começaram a ganhar uma ênfase 
especial por parte de alguns filósofos, principalmente na Inglaterra e nos 
Estados Unidos.  

A década de 40 presenciou grandes inovações científicas e tecnológicas. 
Os estudos sobre o cérebro tinham avançado muito e já surgiam os primeiros 
computadores digitais. Falava-se de uma analogia entre computadores e 
cérebro, e isto forçava os filósofos a refletirem sobre uma afirmação que se 
tornava cada vez mais frequente entre cientistas: a de que uma máquina pode 
pensar. É claro que tal afirmação tinha ecos mais profundos entre os filósofos. 
Trata-se de saber, a final de contas, o que é essa coisa estranha que 
chamamos de pensamento. 

Os progressos da neurofisiologia também atormentavam os filósofos. 
Experimentos com o cérebro, avanços em técnicas neurocirúrgicas abriram 
uma perspectiva fantástica: a de que um dia seria possível realizar um 
transplante de cérebro. Se isto fosse possível, diziam alguns, todas as 
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questões da Filosofia da Mente estariam resolvidas. Seria possível verificar se 
o organismo transplantado adquiria as mesmas memórias e pensamentos do 
doador. Neste caso, a mente não seria nada mais do que o cérebro. 

O transplante de cérebro nunca foi realizado e é provável que nunca 
seja possível. Talvez não seja esse o caminho para sabermos alguma coisa 
acerca da natureza da mente. Mas a possibilidade deste tipo de cirurgia 
reavivava uma das questões mais interessantes da Filosofia da Mente: o que 
permite dizer que eu sou eu, ou, em outras palavras, o que me confere 
identidade pessoal? Serão minhas memórias? Será a estrutura química peculiar 
de meu cérebro? 

A Filosofia, no início do século XX, tinha seguido uma trajetória 
bastante estranha. A grande preocupação com a linguagem, que era então 
dominante, sugeria que todos os problemas da Filosofia da Mente nada mais 
eram do que ilusões. Ilusões produzidas pela própria linguagem, que teria se 
tornado um imenso labirinto no qual a reflexão teria se enredado e se 
perdido. Seria inútil refletir sobre a mente sem antes refletir sobre a 
linguagem. Mas esta tendência foi sendo progressivamente revertida.  

Hoje em dia os filósofos da mente não desprezaram a reflexão sobre 
linguagem, mas estão convencidos de que ela, por sim só, é apenas um ponto 
de partida para iniciar a discussão dos problemas que estão envolvidos na 
descoberta da natureza e das propriedades dos para iniciar a discussão dos 
problemas que estão envolvidos na descoberta da natureza e das propriedades 
dos fenômenos mentais. 

  
Problema Mente-Cérebro 

João de Fernandes Teixeira, no livro “O que é Filosofia da Mente”, 
trata do problema da relação entre mente e cérebro. 

Foi Descartes (1596-1960) que, pela primeira vez, formulou 
explicitamente a necessidade de se distinguir entre mente e corpo. Claro que 
outros filósofos, desde a antiguidade, já haviam refletido sobre a natureza da 
alma (ou da mente) e apontando para aquilo que julgavam ser algumas de 
suas características especiais, como, por exemplo, a imaterialidade e a 
imortalidade. Mas a filosofia de Descartes (o cartesianismo) serviu para 
reacender um debate que atravessa todo o pensamento moderno: a polêmica 
entre o monismo e o dualismo. 

O monismo é a tese que sustenta que só existe um tipo de substância 
no universo, seja ela material ou espiritual. A versão mais frequente do 
monismo é o materialismo, ou seja, a teoria de que não existe nada além da 
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matéria e suas possíveis manifestações no universo. De acordo com essa visão, 
fenômenos mentais são idênticos aos fenômenos físicos, pois mente e cérebro 
são a mesma coisa.  

Por outro lado, o dualismo sustenta que há duas substâncias do universo 
e uma diferença fundamental e irreconciliável entre elas. Nunca poderíamos 
supor que a mente e cérebro são a mesma coisa. A versão mais conhecida do 
dualismo é o que chamamos de espiritualismo. 

Se alma e corpo são distintos e se a mente é imaterial, como poderia 
ela influir sobre nossas ações? Nunca poderíamos imaginar que algo imaterial 
pode afetar alguma coisa do mundo como, por exemplo, nosso próprio corpo. 
Mas isto certamente vai contra nossas intuições mais simples e cotidianas: 
temos certeza de que é a nossa mente, com seus pensamentos, desejos e 
intenções, que regula e causa nossos comportamentos ou ações.  

Separar mente e corpo parecia uma tarefa relativamente fácil: os 
problemas começavam a aparecer na medida em que os dualistas precisavam 
encontrar uma maneira de conceber o modo como essas duas coisas poderiam 
interagir. Se a mente é separada do corpo, como posso saber qual é o meu 
corpo? 

Apareceram várias teorias tentando relacionar mente e corpo. Por não 
conseguir boas soluções teóricas para o problema da ligação entre mente e 
corpo, as teorias filosóficas oscilaram, a partir de então, entre  

1. posições radicalmente monistas (materialistas) ou  

2. posições radicalmente dualistas.  

Mas sempre havia dificuldades nas tentativas de reduzir o mental ao 
físico ou para sustentar que a mente nada tem a ver com o cérebro. 

No século XIX esse debate parece ter pedido um pouco o fôlego inicial. 
Nem mesmo o aparecimento da Psicologia, como uma nova ciência que 
pretendia investigar o funcionamento da mente, serviu para realimentar a 
discussão que tanto entusiasmou os filósofos dos séculos anteriores. A Filosofia 
se ocupava de outras questões que pareciam mais urgentes, como, por 
exemplo, os destinos da humanidade, da história e dos conflitos sociais.  

Ademais, a influência da Filosofia de Immanuel Kant (1724-1804) ainda 
era muito grande. Kant julgava ter mostrado, de uma vez por todas, que 
nunca poderíamos chegar a uma solução para o problema das relações mente-
corpo nem tampouco chegar a uma conclusão definitiva acerca da natureza do 
pensamento. Essas questões seriam, rigorosamente falando, impossíveis de 
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decisão, e seria inútil tentar defender seja o dualismo seja o monismo, uma 
vez que sempre haveria razões igualmente fortes para adotar uma posição ou 
outra. 

Foi preciso aguardar os progressos da Neurofisiologia para que este 
debate se reacendesse. A segunda metade do século XIX foi particularmente 
fértil para essas investigações. Descobriu-se o neurônio e sua capacidade de 
transmitir energia elétrica. As pesquisas sobre anatomia do cérebro também 
viveram progressos consideráveis. E no final do século XIX iniciam-se pesquisas 
mais sistemáticas sobre a natureza das doenças mentais e do hipnotismo.  

Surge a psicanálise de Sigmund Freud, e com ela os médicos e cientistas 
voltam a se perguntar se mente cérebro seriam uma só e mesma coisa. As 
investigações de Freud e sua aplicação na tentativa de curar algumas 
moléstias mentais abriram perspectivas novas e desconhecidas acerca da 
natureza da mente. 

Mas é no século XX que vai surgir a Filosofia da Mente propriamente 
dita. A Filosofia da Mente é um novo esforço para retornar os principais temas 
clássicos que atravessam o pensamento na modernidade. Era preciso fazer 
uma nova tentativa no sentido de determinar a natureza última dos 
fenômenos mentais. 

Dessa feita, seria uma tentativa que faria a reflexão filosófica 
mergulhar novamente em direção ao exame das grandes teorias metafísicas 
mas que não poderia, dessa vez, ignorar os resultados das pesquisas sobre o 
cérebro humano. A questão das relações entre mente e cérebro passa a 
construir uma de suas preocupações fundamentais.  

Era preciso encontrar novas teorias que pudessem dar conta das 
relações entre fenômenos físicos e fenômenos mentais. Esboçar tais teorias 
era necessidade de premente, sobretudo na medida em que o século XX tinha 
se iniciado com uma forte tendência para a adoção do monismo materialista, 
resultante do grande entusiasmo pelas pesquisas neurofisiológicas que se 
avolumavam cada vez mais. 

Ao abordar o problema das relações mente-cérebro os filósofos da 
mente tentaram inovar, propondo novas teorias. Uma das teorias mais 
notáveis foi aquela proposta por Gilbert Ryle em 1949. Ela marcou o início da 
Filosofia da Mente contemporânea. Ryle dizia que o problema das relações 
mente-corpo não deveria sequer ser considerado um autêntico problema. Ele 
seria o resultado de uma imensa confusão teórica cuja origem está na maneira 
pela qual empregamos nossa linguagem. 
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Ao longo dos séculos nossa cultura teria gerado equivocadamente dois 
tipos de vocabulários:  

1. um "vocabulário do físico" e  

2. um "vocabulário do mental".  

Os dois falam exatamente da mesma coisa, mas seu emprego errôneo 
levou-nos a crer que o físico e o mental são duas substâncias diferentes e 
incompatíveis. Se procedermos a uma análise rigorosa do emprego da nossa 
linguagem veremos, no final, que nem faz sentido falar de um problema 
mente-corpo. Este problema seria uma ilusão que deveria ser dissipada, e esta 
seria a tarefa que o filósofo da mente teria de empreender através da análise 
linguística. 

Mas o entusiasmo pela teoria de Ryle durou pouco. Uma forte tendência 
em direção ao materialismo começou a se manifestar nas décadas de 50 e 60. 
Novas versões do materialismo foram propostas e passaram a predominar na 
Filosofia da Mente. Os novos materialistas eram muito imaginosos e logo 
propuseram uma teoria que ficou conhecida como teoria da identidade entre 
mente e cérebro.  

Essa teoria foi proposta por um filósofo australiano, J. J. C. Smart, que 
sustentava que estados mentais são idênticos a estados cerebrais. Uns e 
outros seriam a mesma coisa, com uma diferença apenas aparente, da mesma 
maneira que as nuvens e gotículas de água são a mesma coisa, embora seja 
comum nos referimos a elas como elementos distintos. 

Mas será cabível sustentar uma identidade entre mente e cérebro? Se 
duas coisas são idênticas, elas devem ter as mesmas propriedades. Estados 
cerebrais devem-se a mudanças que ocorrem com os neurônios. Os neurônios 
são úmidos, transmissores de corrente elétrica e ocupam uma posição no 
espaço. Terá sentido supor que estados mentais poderiam ter essas mesmas 
propriedades? Teria sentido afirmar que meu pensamento é úmido, ou que 
minha ansiedade está a cinco centímetros do hemisfério direito do meu 
cérebro? 

Os materialistas precisavam imaginar uma outra maneira de conceber a 
identidade entre estados mentais e estados cerebrais. Uma solução 
interessante foi o que eles chamaram de identidade teórica. Um exemplo de 
identidade teórica é a seguinte afirmação: água = H2O. Hoje em dia ouvimos 
essa asseveração com naturalidade, mas isso só passou a fazer sentido depois 
que se fez a análise química da água e se descobriu que ela é composta por 
duas partes de hidrogênio e uma parte de oxigênio. Da mesma maneira 
afirmamos que a luz é radiação eletromagnética. Isto passou a fazer sentido 
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depois da descoberta de todo um conjunto de teorias físicas que julgamos 
serem verdadeiras.  

Ora, dizem os materialistas, talvez um dia sejam descobertas teorias 
neurofisiológicas a partir das quais passe a fazer sentido a afirmação — 
embora atualmente ainda nos pareça estranha — de que estados mentais são 
estados cerebrais. Mas será que isso resolve todos os nossos problemas? O que 
nos garante que um dia surgirão tais teorias? 

O materialismo é uma doutrina que enfrenta inúmeras dificuldades. O 
entusiasmo por teorias materialistas surgiu do fato de que cientistas e 
filósofos um dia acreditaram que seria possível encontrar um correspondente 
cerebral para cada um de nossos estados mentais.  

Os aparelhos de eletroencefalografia que permitem medir os impulsos 
elétricos do cérebro e representá-los em uma fita de papel, devem ter 
contribuído fortemente para difundir essa crença. Tornou-se possível, nos 
modernos laboratórios de pesquisas, saber quando um indivíduo que dorme 
começa a sonhar, bastando para isso observar os gráficos produzidos pelos 
aparelhos de eletroencefalografia. Mas, mesmo que esses aparelhos permitam 
saber quando uma pessoa está sonhando, eles não permitem saber com o que 
essa pessoa está sonhando.  

Da mesma maneira, se analisarmos as modificações químicas do 
cérebro de uma pessoa, poderemos saber se essa pessoa está tendo um acesso 
de raiva, mas essa análise não nos permite saber de o que ela tem raiva. Há 
muito mais estados mentais do que seus correspondentes cerebrais, apesar de 
termos bilhões de neurônios formando inúmeras ligações e combinações entre 
si. Uma redução de estados mentais a estados cerebrais parece uma tarefa 
quase impossível, e as tentativas de realizá-la só têm servido para nos afastar 
do materialismo: elas parecem mostrar que pensamentos são privados e 
inacessíveis, ou seja, algo que escapa dos limites do mundo material. 

Devemos então abandonar o materialismo? Talvez seja melhor 
reformular essa questão de um modo ainda mais radical: é possível ser 
materialista? Se todos os meus estados mentais são resultados das relações 
químicas do meu cérebro, como quer o materialista, então devo supor que o 
pensamento "estados mentais = estados cerebrais" também é resultado dessas 
reações químicas. Isto significa que, se nos próximos segundos a base química 
de meu cérebro mudar, eu poderia passar a sustentar o ponto de vista oposto. 
O materialismo torna-se, assim, uma tese no mínimo autocontraditória! 

Ora, qual será a alternativa ao materialismo? O dualismo? Se adotarmos 
o dualismo, praticamente não nos resta nada para falar, exceto a afirmação 
de que mente e cérebro são coisas distintas. O dualismo não nos diz nada 
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acerca da natureza da mente, apenas afirma que ela não é material. Ele só 
nos fornece um ponto de partida, e isto é muito pouco para que possamos 
elaborar uma ciência ou uma Filosofia da Mente. 

O que fazer então? Seria preciso encontrar uma alternativa, seja ao 
materialismo, seja ao dualismo. Mas isso seria o mesmo que querer encontrar 
a terceira margem de um rio — algo que talvez a Filosofia da Mente nunca 
possa vir a fazer, conclui João de Fernandes Teixeira em “O que é Filosofia da 
Mente”.  

  
Maquinismo e Consciência 

João de Fernandes Teixeira, no livro “O que é Filosofia da Mente”, 
conta que, algumas décadas atrás, o matemático inglês Alan Turing formulava 
a seguinte pergunta: “Pode uma máquina pensar?”  

Nessa época o computador digital acabava de ser inventado e vivia-se 
na Europa uma fase de grande otimismo em relação àquilo que os 
computadores poderiam fazer. Nascia a Inteligência Artificial, uma disciplina 
nova que tinha por objetivo o estudo e a construção de máquinas pensantes.  

Dizia-se que em poucos anos seria possível construir uma máquina que 
pensa. Isto fez com que os filósofos voltassem a se debruçar sobre algumas 
questões centrais da Filosofia da Mente: o que é pensamento? Será ele 
exclusividade dos seres humanos e de alguns animais? O que impede de 
atribuir a um computador a capacidade de pensar? Caso um computador 
chegue a pensar, poderá ele adquirir consciência do que está pensando e com 
isto igualar-se a um ser humano? 

As ideias matemáticas e filosóficas de Alan Turing ainda hoje são o 
ponto de partida para pesquisas que se desenvolvem na Ciência da 
Computação e na Inteligência Artificial. Turing acreditava que não há razão 
para colocar limites aos progressos que possam vir a ser alcançados nessas 
áreas. Ele afirmava, contra Descartes, que se para pensar é preciso ter um 
espírito ou uma alma, e se só Deus pode dar essa alma, não há nenhuma razão 
que o impeça de fornecer uma alma para um computador. Afinal de contas, 
Deus é onipotente e dá almas para quem Ele assim o desejar... 

Turing dizia que a questão “Pode uma máquina pensar?” só poderia ser 
respondida no dia em que chegássemos a uma definição precisa dos conceitos 
de “pensamento” e de “máquina”. Esse dia ainda está longe de chegar e, 
nesse caso, o que faremos até lá? 
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Se para estabelecermos "o que pensa" e “o que não pensa" devemos nos 
basear em juízos de senso comum, poderíamos encomendar uma pesquisa de 
opinião para o Instituto Gallup. A atribuição de pensamento a organismos ou 
máquinas seria apenas uma questão social e estatística. Se a maioria das 
pessoas acharem que máquinas pensam, só nos resta aceitar essa opinião, 
pelo menos provisoriamente. Outra alternativa, proposta por Turing, é 
substituir essa questão por aquilo que ele chamou de “Jogo da Imitação” e 
que mais tarde passou a ser conhecido como “Teste de Turing”. 

O Teste de Turing baseia-se na seguinte ideia: se uma máquina 
apresentar um comportamento exatamente igual ao de um ser humano, não 
há por que não atribuir a ela pensamento e estados mentais.  

O Jogo da Imitação, que foi a primeira versão do Teste de Turing, 
requer a participação de três pessoas: um homem (A), uma mulher (B) e um 
interrogador (C), o qual poderá ser de qualquer um dos sexos. O interrogador 
permanece em um quarto fechado, separado dos outros dois. O objetivo do 
jogo, para o interrogador, é determinar qual é o homem e qual é a mulher. O 
interrogador não pode ver "A" ou "B" nem tampouco ouvir suas vozes, caso 
contrário o jogo terminaria imediatamente. Ele pode se comunicar com "A" e 
com "B" por meio de uma tela e um teclado de microcomputador, por 
exemplo: "C" deve fazer uma série de perguntas para "A" e para "B" com o 
objetivo de determinar seu sexo. "A" e "B" tentarão sistematicamente ludibriar 
o interrogador. 

As perguntas que "C" faz para "A" e para "B" podem ser do seguinte tipo: 

C — Qual é o comprimento do seu cabelo? 

A ou B — Meu cabelo é curto, os fios mais longos não passam de vinte 
centímetros. 

Um homem normalmente tem cabelos curtos, mas uma mulher também 
pode usá-los. As respostas de "A" e de "B" serão sempre esquivas. Se ocorre 
uma situação na qual, por exemplo, "A" seja obrigado a mentir para evitar que 
o jogo acabe, "B" pode interferir para tumultuar a atividade. "B" poderia dizer, 
por exemplo: "Não dê atenção ao que ele está dizendo, ele quer ludibriá-lo". 

Suponhamos agora que em vez de colocarmos um ser humano no lugar 
de "A" ou de "B" coloquemos uma máquina. Se no final do jogo "C" não 
descobrir que estava dialogando com uma máquina e não com um ser humano, 
podemos afirmar que essa máquina passou no Teste de Turing, ou seja, o 
comportamento da máquina tornou-se indistinguível daquele de um ser 
humano.  
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Seria legítimo atribuir a essa máquina pensamentos e estados mentais, 
pois, se assumimos que seres humanos pensam, que outro critério haveria 
para atribuir pensamentos a algo, além da verificação de que imita 
perfeitamente o comportamento humano? 

O Teste de Turing levanta a seguinte questão: por caso as máquinas não 
poderiam realizar algo que deveria ser descrito como pensamento, mas que é 
muito diferente do que um homem faz? Isto significaria dizer que não só o 
pensamento não é exclusividade dos seres humanos como também que um 
sistema artificial, construído com material muito diferente daquele que 
compõe os seres vivos, seria capaz de pensar, desde que tal sistema possa 
executar as mesmas tarefas que um ser humano. 

Foi este o grande projeto teórico da Inteligência Artificial: construir 
máquinas e programas computacionais que pudessem imitar as atividades 
mentais humanas. Na década de 60 e no início da década de 70, espalha-se 
uma grande euforia pela Europa e pelos Estados Unidos com a exibição de 
máquinas que podem demonstrar teoremas automaticamente, realizar 
cálculos altamente complexos ou jogar xadrez muito melhor do que alguns 
campeões mundiais. Desse grande entusiasmo com as realizações da 
Inteligência Artificial surge uma nova teoria da mente, batizada com o nome 
de funcionalismo. 

O funcionalismo pretendia se uma teoria completa e abrangente, que 
desse conta não só das atividades mentais humanas como também daquelas 
desenvolvidas por sistemas artificiais. Os funcionalistas sustentavam que o 
mental é o resultado da capacidade de um organismo ou sistema realizar 
certas funções.  

Nosso cérebro é um sistema que pode realizar algumas atividades que 
produzem aquilo que chamamos de mente, mas um outro sistema, como por 
exemplo um computador, construído com materiais inteiramente distintos, 
como por exemplo silício e cobre, será capaz de produzir atividade mental se 
ele puder desempenhar as mesmas funções realizadas pelo cérebro humano. 
Pensar é desempenhar um conjunto de funções que frequentemente levam à 
produção daquilo que chamamos de comportamento inteligente. Vemos por aí 
o quanto os funcionalistas estavam influenciados pela concepção de 
pensamento defendida por Turing. 

Mas será correta essa maneira de caracterizar a natureza do 
pensamento? Até que ponto podemos confiar no Teste de Turing como critério 
para decidir entre o que pensa e o que não pensa? 

Todos os seres humanos passariam, em princípio, no Teste de Turing. Se 
esse indivíduo fosse um androide tão perfeito que pudesse responder com 
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sucesso a todas as perguntas, então ele seria indistinguível de um ser humano. 
Mas haverá um limite para o número de questões que podem ser formuladas 
no Teste de Turing ou no Jogo da Imitação? Quando devemos parar? E se o 
número de questões se tornar infinito, não seria o mesmo que dizer que o 
teste é inconclusivo? 

Mas seria essa a única objeção que poderíamos fazer ao teste inventado 
por Turing e sua concepção da natureza do pensamento?  

A comparação entre o homem e máquina estabelecida pelo Teste de 
Turing recai sobre atividades específicas. Comparam-se apenas alguns 
segmentos isolados de comportamento humano com aquilo que algumas 
máquinas ou programas computacionais podem fazer. Se admitirmos esse 
pressuposto sem crítica, teremos de atribuir pensamento a calculadoras de 
bolso ou a outros computadores que executam tarefas específicas, como, por 
exemplo, processar a folha de pagamento do INSS do Brasil inteiro. 
Certamente a máquina pode executar tal processo com muito mais perfeição 
e rapidez do que nós, e, nesse caso, teríamos de atribuir a ela uma 
capacidade de pensamento e raciocínio muito maior do que aquela de 
qualquer ser humano. 

Ora, esse paradoxo surge da identificação de pensamento com a 
realização de tarefas consideradas de modo isolado. Mesmo quando se aplica 
o Teste de Turing ao androide de Blade Runner ocorre a escolha de 
capacidades específicas como a memória e a expressão linguística. Seria 
preciso comparar as atividades do ser humano como um todo com aquilo que 
uma máquina pode fazer.  

Se seguirmos essa linha de raciocínio, veremos que o que caracteriza 
um ser pensante não é a capacidade de realizar esta ou aquela tarefa, mas 
precisamente a possibilidade de variar seus comportamentos.  

Mas aqui também podemos nos deparar com conclusões tão singulares 
como: se uma máquina puder variar seu comportamento e fazer tudo aquilo 
que um ser humano faz, por que continuar a considerá-la uma máquina? E, 
nesse caso, que sentido teria continuar a indagar se uma máquina pode 
pensar? Por outro lado, se admitirmos que o que caracteriza o pensamento 
não é a realização de tarefas específicas, então deveremos concluir que, 
tomando um exemplo anterior, para calcular toda a folha de pagamento do 
INSS não é preciso pensar. 

Esses paradoxos mostram que é difícil traçar uma linha nítida que 
separe:  

1. aquilo que deve ser considerado pensante e  
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2. aqueles artefatos e criaturas aos quais não seria legítimo atribuir 
pensamentos.  

A natureza daquilo que chamamos pensamentos ainda permanece 
misteriosa, e a invenção do Teste de Turing não parece ter contribuído muito 
para desvendar esse enigma. 

Robô Assassino? 

João de Fernandes Teixeira, no livro “O que é Filosofia da Mente”, 
lembra que somos nós que interpretamos os movimentos do robô como se eles 
fossem comportamento humano e, ao fazê-lo, inconscientemente atribuímos 
pensamentos e intenções à máquina. Uma ação envolve algo mais do que a 
simples observação de suas características externas e quando as descrevemos 
implicitamente atribuímos diferentes tipo de estados mentais que a 
produziram. É isto que distingue um crime de um acidente. 

Podemos especificar esse tipo de comportamento pela própria 
descrição que deles fazemos, embora do ponto de vista de quem aplica o 
Teste de Turing não haja nenhuma distinção. Turing possivelmente diria que 
isto pouco importa, pois tanto criminoso como aquele que se envolve em um 
acidente são criaturas que pensam.  

Mas se tudo depende de descrições e se o ponto de partida do teste é a 
atribuição de pensamento a sistemas ou criaturas — uma atribuição que é 
feita por aquele que aplica o teste — não estaremos diante de um imenso 
círculo vicioso onde se pressupõe o pensamento para depois tentar identificar 
o que pensa e o que não pensa? Nesse caso não teremos feito nenhum 
progresso na tentativa de explicar a natureza do pensamento. 

Esse enigma torna-se ainda mais complicado se associamos ao 
pensamento a noção de consciência. Descrevemos um comportamento 
consciente como aquele no qual sabemos o que estamos fazendo. Existirá 
pensamento sem consciência?  

Os psicanalistas sempre se esforçaram em nos convencer de que é 
possível dissociar essas duas noções, mas mesmo eles reconhecem que boa 
parte de nossos pensamentos é consciente. Se essa última afirmação é 
verdadeira, então fica ainda mais difícil imaginar como uma máquina que 
pensa poderia adquirir consciência de seus pensamentos. 

Alguns filósofos da mente diriam que sem consciência não há sequer 
ação, quanto mais pensamento. Uma máquina de calcular não faz somas, ela 
apenas imprime sinais no seu visor de cristal ou sua fita de papel. Para que 
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ela fizesse uma soma, ou seja, estivesse de fato executando uma ação, a 
máquina precisaria saber, passo a passo, aquilo que está executando. Isto não 
seria possível se ela não fosse consciente. 

Mas será que aqui também podemos traçar uma linha divisória nítida 
que separe criaturas conscientes e inconscientes? Há muitas ações que 
executamos de maneira inconsciente e nem por isso deixamos de nos 
considerar criaturas conscientes.  

O que dizer de ações que são executadas durante ataques de 
sonambulismo ou durante sessões de hipnotismo? Não serão esses estados 
semelhantes àqueles de um ator que, quando recita seu script, deixou de ser 
uma criatura consciente enquanto vivia exclusivamente uma personagem? E, 
nesse caso, será que podemos dizer que o sonâmbulo, o hipnotizado e o ator 
deixaram de ser criaturas conscientes? Da mesma maneira, como poderíamos 
saber se uma máquina subitamente adquiriu consciência de seus pensamentos 
e tornou-se uma criatura consciente, como ocorre com o computador do filme 
2001 — Uma odisseia no espaço? 

Essas dificuldades parecem apontar para a dimensão dos problemas 
com os quais estamos lidando aqui: pouco sabemos sobre a natureza do 
pensamento e muito menos acerca do que é consciência. Estes são dois 
imensos problemas com os quais a Filosofia da Mente tem de se confrontar e 
sobre os quais ainda não foi capaz de produzir teorias conclusivas.  

Mas se não sabemos o que é pensamento nem tampouco o que é 
consciência isto não significa que tentar abordar tais problemas mediante a 
investigação em Inteligência Artificial seja uma tarefa fadada ao fracasso. É 
muito difícil profetizar negativamente sobre aquilo que a ciência e a 
tecnologia poderão vir a descobrir algum dia. Só para se ter uma ideia, basta 
lembrar que, no início deste século, velhas senhoras que brandiam seus 
guarda-chuvas e até mesmo um respeitável filósofo austríaco — Wittgenstein 
— diziam com todas as letras que o homem jamais poderia chegar à Lua... 

Fernando Nogueira da Costa: A ignorância humana não tem limite. Será 
a inteligência artificial ter limite? 

  
Identidade Pessoal 

João de Fernandes Teixeira, no livro introdutório “O que é Filosofia da 
Mente”, lembra que Christian Barnard, o grande cirurgião sul-africano que 
realizou o primeiro transplante de coração, declarou para a revista 
Newsweek, em 1968 que transplantes de cérebro poderiam ser realizados em 
um futuro próximo. 
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Essa hipótese nos obriga a refletir sobre a seguinte questão: O que faz 
com que eu seja eu? Ou, em outras palavras, o que me confere identidade 
pessoal? Será meu corpo, será meu cérebro (que nada mais é do que uma 
parte do meu corpo), ou será minha mente?  

A questão da natureza da identidade pessoal é crucial para a Filosofia 
da Mente. Sem ela não haveria subjetividade nem tampouco esperança de 
vida após a morte. Se não existe um princípio que unifica os pensamentos e 
sensações como sendo meus pensamentos e minhas sensações, não há como 
falar em subjetividade. E se sabemos que o corpo se desintegra após a morte, 
como poderíamos supor, sem esse princípio unificador, que pessoas 
sobrevivem após a morte? 

Essas indagações sempre preocuparam os filósofos e os levaram a 
esboçar diversas teorias acerca da natureza da identidade pessoal. Teorias 
clássicas, como aquela defendida pelo filósofo inglês John Locke (1632-1704), 
sustentavam que a identidade pessoal surge da existência de uma consciência 
que acompanha e unifica as diversas experiências desde o passado até o 
presente.  

Minha identidade pessoal dependeria de minha memória e da 
capacidade que esta tem de organizar uma história de vida que deveria ser 
sempre única, peculiar. Minha memória possibilita tal consciência unificadora 
e esta, por sua vez, seria garantia de que a pessoa que fez algo diferente 
ontem é a mesma pessoa que se levanta hoje e sai para trabalhar.  

Com isso estaríamos pelo menos garantindo um primeiro tipo de 
identidade pessoal, ou seja, a identidade ao longo do tempo. Memória e 
continuidade no tempo: estes seriam os pilares de qualquer identidade 
pessoal possível. 

Mas serão a continuidade de memória e a organização de minhas 
lembranças suficientes para garantir minha identidade pessoal? Uma primeira 
objeção a este ponto de vista seriam os casos de amnésia total. Se devido a 
algum acidente eu perder todas as minhas memórias sobre meu passado, isto 
significaria que aquela data em diante eu passaria a ser outra pessoa?  

Os defensores da teoria da memória diriam: certamente você passará a 
ser outra pessoa. Mas, e meu eu anterior, terá ele sobrevivido? E quando meu 
corpo se desintegrar, haverá dois eus possíveis que correspondiam a ele? Esta 
seria sem dúvida uma dificuldade considerável a ser enfrentada por uma 
teoria dualista como aquela defendida por Locke. 

Mas não é preciso ir tão longe como aos casos de amnésia total. Basta 
supor que minha memória pode falhar e que é possível que eu não me lembre 
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de algumas ações que executei no passado, da mesma maneira que não me 
lembro de algum detalhe do meu cotidiano que fiz ontem. Será então que 
essas ações não foram executadas por mim ou foram executadas por outra 
pessoa? E se eu tomar um porre e sair fazendo coisas e falando coisas 
terríveis, e não me lembre de ter feito nada disso no dia seguinte?  

Estas eram objeções que se faziam à teoria de Locke, já na sua época, 
principalmente por filósofos como Joseph Butler (1692-1752) e Thomas Reid 
(1710-1796). Não basta ter lembranças e organizá-las em uma sequência 
temporal, é preciso identificar o princípio que as torna minhas lembranças. Só 
assim poderei incorporar ao meu eu coisas que fiz, mas das quais não me 
lembro ou não posso me lembrar. 

Identificar esse princípio pode ser uma tarefa particularmente árdua. 
Podemos imaginar um experimento, utilizando robôs e androides, no qual 
possamos testar a validade da teoria da identidade pessoal baseada na 
memória ou pelos menos explicitar melhor as suas dificuldades. 

Suponhamos que um dia alguém construa um sistema artificial, um 
androide ou uma réplica perfeita de um ser humano que receba todas as 
minhas memórias. Será que poderíamos dizer que esse androide é exatamente 
como eu ou que tem a minha identidade?  

Receber um conjunto de memórias, implantadas artificialmente, não é 
suficiente para que esse androide as reconheça como sendo suas memórias, e 
é isto que não permite que ele adquira minha identidade pessoal ou outra 
qualquer. Ele receberá essas memórias de modo impessoal, pois serem minhas 
ou serem dele não parece ser uma característica intrínseca de nenhum tipo de 
estado mental.  

O androide não será como eu. Com isto garanto minha identidade 
pessoal, mas também verifico que o critério de continuidade de memória teria 
de ser abandonado. Dizer que esse critério precisaria ser complementado por 
algum princípio que torna um conjunto de memórias minhas memórias não 
explica a natureza da identidade pessoal. Ao contrário, ele simplesmente a 
pressupõe como algo ainda mais básico e anterior à ideia de que esta deve se 
basear na consciência de uma continuidade dessas lembranças ao longo do 
tempo. Talvez as teorias clássicas da identidade pessoal devam simplesmente 
ser abandonadas. 

O que fazer então? Como poderíamos fundamentar a noção de 
identidade pessoal? Voltemos à situação inicial do transplante de cérebro. Ela 
sugeria que só existem três alternativas nas quais podemos basear o princípio 
de identidade pessoal: ela teria de ser conferida:  
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1. pelo meu corpo ou  

2. pela minha mente ou  

3. pelo meu cérebro.  

Mas essas três alternativas levam a grandes dificuldades na medida em 
que não conseguimos até agora resolver um dos problemas cruciais da 
Filosofia da Mente, qual seja, o problema mente-cérebro. 

Se abandonarmos as teorias clássicas como aquela proposta por Locke e 
ainda assim supusermos que a mente é responsável pela identidade pessoal, 
não há como explicar, na situação do transplante, por que eu sentiria tanta 
estranheza ao olhar no espelho e ver um outro corpo lá refletido. Essa 
estranheza não deveria ocorrer, pois, afinal, o corpo seria apenas o invólucro 
e o suporte biológico da minha mente. E de que adiantaria eu saber que 
continuei a ser eu mesmo, apesar de ter o corpo, reconhecidamente, de 
outro? 

Como poderia encontrar um meio de fazer a demonstração de que 
aquele corpo não sou eu se não tenho conhecimento preciso daquilo que 
confere minha própria identidade pessoal? Qualquer habilidade que fosse 
exclusivamente minha ou característica distintiva de personalidade poderia 
ser aprendida ou desenvolvida por outra pessoa. 

Por outro lado, ao afirmar que meu corpo é responsável pela minha 
identidade pessoal, isto significaria que, se perdesse alguma parte dele, eu 
deveria, ao mesmo tempo, perder uma parte da minha identidade pessoal. Se 
perco uma perna ou um braço num acidente, uma parte de meu "eu" também 
iria junto. Mas é um absurdo pensar que deixo de ser eu por não ter uma 
perna ou um braço, ou que continuo a ser eu apenas parcialmente.  

Mas o que aconteceria se todas as partes de meu corpo fossem 
substituídas? Estaríamos diante de um paradoxo igual àquele do barco de 
Teseu: quantas tábuas precisam ser substituídas nesse barco para que ele 
deixe de ser o barco de Teseu como o era originalmente? Um barco com 
algumas tábuas substituídas continua sendo o mesmo barco, mas o que dizer 
se todas elas fossem substituídas? 

A essa altura alguém poderia dizer: você pode perder todas as partes 
de seu corpo, elas poderiam ser todas substituídas por equivalentes 
mecânicos, mas você não deixaria de ser você se o seu cérebro não fosse 
substituído. Este seria uma parte especial, privilegiada, de meu corpo, o 
"lugar" da minha mente e a sede de minha própria identidade pessoal.  
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Contudo, uma nova série de paradoxos pode surgir. Se suponho que 
minha mente e meu cérebro são a mesma coisa e que este último é 
responsável pela minha identidade pessoal, quando digo "eu sou o fulano" isto 
corresponde a um estado cerebral.  

Ora, quem me garante que tal estado não possa ocorrer em alguém 
mais que tenha um estado cerebral idêntico ao meu (talvez como resultado 
das mesmas reações químicas) e que esse alguém não saia por aí dizendo "Eu 
sou o fulano"?  

E quem me garante que esse alguém, por ter um cérebro idêntico ao 
meu, não pode ter todas as vivências e lembranças que eu tenho, como 
resultado de um conjunto de reações químicas idênticas àquelas que ocorrem 
no meu cérebro? E, nesse caso, quem será o fulano, ele ou eu?  

Encontramos aqui mais um paradoxo. Se defendemos o materialismo, 
torna-se impossível definir a identidade pessoal. A única alternativa que resta 
é supor então que minha mente é responsável pela minha identidade pessoal, 
pois só assim a sentença "Eu sou o fulano" poderia expressar uma realidade 
singular, única no mundo. Mas se tenho de supor uma distinção entre mente e 
cérebro, e que esta última é a base da identidade pessoal, isto significa que 
até agora estivemos girando em círculos... 

Essas dificuldades levaram a Filosofia da Mente contemporânea a tentar 
se apoiar nos resultados da Neurofisiologia para superar os paradoxos que 
envolvem o problema da identidade pessoal. As pesquisas que interessam aos 
filósofos do século XX foram aquelas feitas a partir das chamadas 
comissurotomias do cérebro.  

A comissurotomia ou bissecção cerebral consistia em separar os dois 
hemisférios de cérebro cortando cuidadosamente o conjunto de ligações 
nervosas que os une, o chamado corpus callosum. Essas operações foram 
realizadas principalmente no fim dos anos 40 e tinham por objetivo 
proporcionar algum alívio a pacientes acometidos de fortes ataques de 
epilepsia. 

Ocorre que as comissurotomias levaram a resultados particularmente 
interessantes. Como aquele em que se constatou que  

1. os dois hemisférios podem funcionar de maneira quase independente e  

2. o hemisfério esquerdo é o responsável pela produção da linguagem.  

Foi possível isolar, em situações especiais, os dois hemisférios e 
submetê-los, separadamente, a um mesmo tipo de experiência. Verificou-se 
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então que eles poderiam reagir de maneira diferente sem, entretanto, se 
comunicar entre si. 

Os neurofisiólogos viveram em período de grande entusiasmo nessa 
década. Eles achavam que com seus experimentos estavam a caminho de 
encontrar uma resposta definitiva para principais questões acerca da natureza 
da identidade pessoal que normalmente preocupavam os filósofos.  

Afinal, não estariam eles prestes a localizar o lugar do "eu" no mapa 
neurológico, a verdadeira sede da consciência e da identidade pessoal? Não 
poderia esta questão encontrar uma resposta definitiva se tais experimentos 
prosseguissem? E não seria razoável supor que este "eu" estaria localizado do 
lado esquerdo do cérebro, o qual, uma vez que é responsável pela produção 
da linguagem, o seria também pela produção da consciência? Afinal, 
delineava-se a possibilidade de formular, coerentemente, uma teoria 
científica e materialista da natureza da identidade pessoal. 

Entretanto, esse entusiasmo inicial foi logo corroído pelo aparecimento 
de mais dúvidas e indagações que surgiram na medida em que se discutia a 
interpretação dos resultados desses experimentos. Se os dois hemisférios 
poderiam reagir de maneira independente e sem se comunicar, quantas 
mentes ou quantos "eus" teria esse “paciente submetido à comissurotomia? 
Haveria uma pessoa ou duas pessoas? Será que esses pacientes não teriam 
duas mentes, uma que pode falar e outra que não pode?  

E se a consciência e o "eu" nada mais são do que um conjunto de 
neurônios, não seria razoável supor que, quando eu falo, não sou eu que estou 
falando, mas apenas um conjunto de neurônios no meu cérebro, responsável 
pela produção da linguagem? E como atribuir a eles subjetividade e 
identidade pessoal?  

"Não fui eu quem fez isso, foi minha mão", é assim que as crianças 
falam nas suas brincadeiras, O mesmo teríamos que aplicar a nós mesmos e 
nos conceber apenas como um feixe de neurônios, cada um executando, 
independentemente, uma tarefa. Teríamos muitos eus, muitas vozes falando 
na nossa cabeça, mas a nenhum desses feixes de neurônios poderíamos nos 
referir como constituindo uma pessoa. 

A comissurotomia não resolveu o mistério da identidade pessoal, apenas 
multiplicou os "eus", tornando essa questão ainda mais complexa.  

Ora, não seria o caso de dar razão ao poeta português Fernando Pessoa 
— que era também Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos — e que 
no fim de sua vida escreveu em uma de suas odes “: "se Deus é um só, por que 
haveria eu de ser tantos?” 
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Fernando Nogueira da Costa: Ora, por isso os diversos deuses da 
Mitologia grega representavam os diversos eus humanos... 

  
Problema da Representação Mental 

João de Fernandes Teixeira, na conclusão do livro “O que é Filosofia da 
Mente”, pergunta: teremos percorrido todos os problemas da Filosofia da 
Mente?  

Certamente não. Três problemas ele tratou nessa Introdução à Filosofia 
da mente:  

1. as relações mente-cérebro,  

2. a questão da natureza do pensamento e da consciência e  

3. o problema da identidade pessoal. 

Eles são fundamentais, mas não recobrem todas as preocupações dos 
filósofos da mente. Outros enigmas ainda estão à espera de uma possível 
solução. 

Seria preciso discutir, por exemplo, as relações entre pensamento e 
linguagem que levaram alguns filósofos, na década passada, a supor que a 
Filosofia da Mente poderia ser totalmente absorvida pela Filosofia da 
Linguagem. Mas esta foi uma perspectiva que não resistiu muito tempo às 
críticas.  

Sabemos que normalmente pensamos com palavras e que a linguagem é 
constitutiva do pensamento, mas seria exagero afirmar que a linguagem e 
pensamento são a mesma coisa. Sustentar esse ponto de vista seria o mesmo 
que negar a muitos animais e capacidade de pensar, o que certamente seria 
contraintuitivo. Contudo, mesmo que haja evidências de que alguns animais 
têm algo parecido com uma linguagem, esse tipo de código ainda está longe 
de ser tão bem estruturada quanto o nosso. 

Outra questão que mereceria ser discutida e quem tem ocupado os 
filósofos da mente é o chamado problema da representação mental. Como é 
possível que nossas ideias espelhem o mundo que está fora de nós? Se 
enxergamos uma vaca amarela no pasto e se alguém abre nosso cérebro 
exatamente neste momento, certamente não verá nada amarelo no interior. 
Como pôde então se formar uma imagem de algo amarelo em nossa mente?  

Ou melhor: como podem se transformar os impulsos elétricos no nosso 
cérebro em representações de coisas diversas que vemos no mundo? Nosso 
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cérebro tem bilhões de células nervosas e bilhões de ligações entre elas, mas, 
embora esse número seja colossal, ele certamente é finito. Como podemos 
formar na nossa cabeça uma ideia de infinito, se nem o nosso cérebro nem as 
coisas que vemos a nossa volta são infinitas? 

Estes são problemas de difícil solução. Da mesma maneira, um desfecho 
satisfatório para as questões que envolvem as relações mente-cérebro e a 
natureza da identidade pessoal parece ainda muito distante. Isto levou os 
filósofos a acharem, em um certo momento, que tais problemas deveriam ser 
abandonados, pois seriam insolúveis, para além das capacidades da razão 
humana.  

Alguns chegaram a afirmar que para resolver o problema das relações 
mente-cérebro precisaríamos deixar de ser humanos, pelo menos por alguns 
instantes, e poder contemplar nossa espécie de uma perspectiva divina, 
supra-humana, uma espécie de cadeira cósmica. Só assim teríamos (pelo 
menos por alguns momentos) os olhos de Deus e só com eles poderíamos 
verificar se mente e cérebro seriam ou não a mesma coisa. 

Por outro lado, seria possível pensar que a Física pudesse um dia nos 
ajudar a encontrar um caminho para resolver esse problema. Após as 
revoluções teóricas realizadas por James Clerk Maxwell (1831-1879) e Albert 
Einstein (1879-1955), chegou-se à conclusão de que matéria e energia são 
manifestações de um único tipo de princípio que rege o universo. Não existiria 
mais nenhuma razão para definir a matéria como algo sólido e visível; ela 
seria apenas um estado particular da energia.  

Se matéria e energia são uma única e mesma coisa, só aparentemente 
distintas, não poderíamos dizer o mesmo da oposição mente/corpo, 
identificando o mental com um tipo de qualquer de energia? Não estaria assim 
resolvido um problema secular? Esta é sem dúvida uma tentação muito 
grande, que abriria a perspectiva de resolver, por meio da ciência, um 
problema filosófico particularmente árduo. Mas não estaríamos aqui correndo 
o risco de incorrer em um círculo vicioso ao tentar usar produtos da nossa 
mente — como é a ciência — para explicar a própria natureza do mental? 

Essas dificuldades parecem causar em nós uma grande sensação de 
desânimo. Mas por que a humanidade continua a se colocar essas questões e 
por que elas voltam a aparecer na filosofia, mesmo que muitos já tenham 
demonstrado sua insolubilidade?  

Parece que este é o verdadeiro mistério a ser desvendado. A história da 
Filosofia oscila como um pêndulo, que se alterna entre otimismo e 
pessimismo, entre metafísica e história natural. É preciso que entre essas 
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oscilações de pêndulo a besta não sucumba a um fardo maior que aquele que 
ela pode carregar.  

Ou, talvez, que deixemos de ser bestas, esqueçamos tudo isto e 
simplesmente levemos nosso cérebro para dar uma volta no centro da cidade 
para tomar um pouco de ar fresco. (Como?) Afinal, não era isto que dizia 
Jorge Luis Borges, aquele escritor argentino que vivia com sua mãe e morreu 
tão velhinho? 

A Euforia Perpétua - Ensaio sobre o Dever de Felicidade 

Pascal Bruckner é  um filósofo francês, representante da corrente 
conhecida como “Nouveaux Philosophes” – os “Novos Filósofos”. Bruckner 
nasceu em Paris – onde vive atualmente – em 15 de dezembro de 1948. Passou 
a infância e a adolescência na Áustria e na Suíça. Estudou em uma escola 
jesuíta, tendo desenvolvido seus estudos superiores nas Universidades de Paris 
I e Paris VII (Denis Diderot) e, posteriormente, na École Pratique des Hautes 
Études de Paris. Após concluir o Doutorado em Letras, desempenhou a 
docência nas universidades norte-americanas de San Diego e Nova York. Após 
esse período, também foi maître de conférences no Institut d’Études 
Politiques de Paris e colaborador na revista Le Nouvel Observateur. 

Tendo-se ligado já no inicio de sua carreira ao grupo conhecido como os 
“Novos Filósofos” nos anos 1970, Bruckner tem se destacado como romancista 
e ensaísta por suas criticas ácidas à sociedade francesa e europeia de maneira 
geral, e mesmo aos valores contemporâneos da civilização ocidental, com 
temas que vão da religião ao amor e o casa- mento; do divórcio à 
prostituição; do multiculturalismo à  imposição de uma cultura da felicidade 
permanente, tema abordado em seu livro A Euforia Perpétua – Ensaio sobre o 
dever de felicidade, lançado no Brasil em 2002. 

Eu já o tinha lido, mas dei de cara novamente com o livro na minha 
biblioteca. No ano passado, fiz algumas palestras sobre a Economia da 
Felicidade, tema resgatado recentemente, depois de ter sido abandonado 
pelos economistas “puros” no século XIX. Os neoclássicos “especialistas” em 
Economia Abstrata buscaram depurar essa área de conhecimento 
multidisciplinar de todos os seus componentes psicológicos ao longo do século 
seguinte.  

Isso ocorreu até que as descobertas da Neurociência levaram a retomar 
a Ciência Mental para as investigações sobre as decisões econômico-
financeiras individuais. Esses pesquisadores interdisciplinares organizaram a 
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atual Psicologia Econômica ou Economia Comportamental. E o tema da 
Felicidade voltou à baila para os economistas! 

Em A Euforia Perpétua, publicado em 2000, o autor critica a “nova 
droga ocidental: a felicidade”. Segundo ele, a ideologia da felicidade, com 
saúde perfeita e sem dor, esconde outros valores fundamentais, como a 
liberdade e a fraternidade. 

Resolvi reler dois capítulos por sua proximidade com Economia da 
Felicidade: o VIII (A felicidade de uns e o kitsch dos outros) e o IX (Se o 
dinheiro não dá felicidade, dai-o!). 

No processo intentado após a Revolução Francesa à cultura 
democrática, existe uma palavra que surge sem cessar: a vulgaridade. Pois 
ela, de aparição recente, nasceu no momento em que o povo, de subjugado, 
se torna, pelo menos nominalmente, o principal ator da vida política. 
Propaga-se com a mobilidade social que desemboca na confusão de classes, 
coloca lado a lado o nobre e o vilão, o urbano e o camponês, o proletário e o 
patrão, constitui essa terrível dissonância que brota da agitação de meios 
diferentes, de castas separadas que não souberam permanecer nos seus 
lugares.  

A vulgaridade apodera-se do planeta a partir do momento em que, por 
um lado, as virtudes aristocráticas e, por outro, a ingenuidade do povo, 
enquanto classe em formação, desaparecem em benefício desse objeto 
aleatório: a classe média. Ela se mantém equidistante dos extremos, 
pretende-se ser a garantia da moderação e do equilíbrio das instituições. 

Isso estava de acordo com um esquema que Aristóteles, esse filósofo da 
continuidade humana, já tinha desenvolvido. “Em todos os Estados sem 
exceção, existem três grupos de cidadãos: os muito ricos, os muito pobres, e 
em terceiro lugar os que se encontram no meio. Se admitimos que nada é 
relevante a não ser o que é moderado e o que se encontra no centro é 
evidente que tal como para os bens da fortuna o melhor é possuí-los de forma 
moderada. Pois é assim que mais facilmente podemos obedecer à razão”. 

A classe média, segundo um raciocínio que será mais tarde o de 
Raymond Aron, não é nem bastante rica para se permitir a ociosidade nem 
demasiado pobre para se revoltar. Ela é também uma zona de circulação, um 
local de amálgamas impuras onde as divisões anteriores se confundem. Tudo o 
que é médio não é forçosamente medíocre: é também a mediação, lugar de 
confluência e de convergência de intercâmbios. A classe média corresponde à 
tripla definição do nivelamento, do equilíbrio e da porosidade. 
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Que o povo seja naturalmente grosseiro, não é nada de novo. Antes de 
ser sinônimo de mártir ou de revoltado na “cristologia socialista”, significou 
então um estado primitivo da consciência. Platão em A República comparava-o 
a um grande animal que era preciso acariciar ao correr do pelo para o 
lisonjear, “animal ignorante e estúpido que desempenha o mesmo papel na 
condução do Estado que um capitão de navio cego e surdo em questões de 
navegação”.  

Durante o Antigo Regime existiam duas humanidades, lado a lado, que 
nunca se misturavam, pois barreiras estanques separavam a plebe do resto da 
sociedade. Tudo se altera com o desaparecimento do mundo feudal. Mas o 
povo, tendo em princípio acedido à qualidade de soberano, é sempre visto 
com suspeição quanto aos seus gostos.  

Kant explicará assim que “o camponês grosseiro, demasiado rústico, 
não pode apreciar a beleza dos glaciares ou dos picos onde não vê mais que 
perigos e aflições”. O plebeu, o servo, o vilão, aqueles cuja morte, nas 
canções de gesta, outrora se prestava a riso, tornaram-se talvez as 
personagens principais nos negócios da cidade, permanecem por natureza 
impermeáveis ao sublime. Se pretendessem nela misturar-se, opinar, 
sucumbiriam na estupidez. 

A vulgaridade não é a falta de maneiras do rústico pouco polido, objeto 
clássico de troça por parte dos nobres. Ela tem em início com o Burguês 
Fidalgo que mima o aristocrata que nunca será. Marca, sobretudo, uma etapa 
decisiva: a intromissão das massas nas maneiras e nos costumes, dito de outra 
forma: a elevação do inferior ao mesmo nível do superior. É uma consequência 
da igualdade republicana, sintoma de um tempo que pretendeu minar as 
hierarquias, substituir as almas bem-nascidas pelos espíritos merecedores, 
conceder a todos as mesmas oportunidades.  

Os valores são rebaixados, as distinções apagadas: a mulher mundana 
pode revelar-se uma devassa, o mais elevado dos dignitários um aventureiro 
de baixo escalão. A vulgaridade, é a orgia, a mistura dos gêneros: é a 
investida em direção aos prazeres fáceis, a amálgama das ordens e das 
prerrogativas, a proximidade universal, a desordem dos apetites e das 
ambições. É, enfim, o triunfo do arrivista (e o seu corolário o pária), do 
iletrado milionário que trata de adquirir alguns rudimentos de boas maneiras 
e de cultura para lançar um véu pudico sobre as suas origens. 

A vulgaridade é uma perversão do mimetismo, uma doença da 
legitimação: consiste sempre em dissimular o que se não é. Em lugar de se 
submeter a uma aprendizagem paciente, o vulgar instala-se no lugar daquele 
que imita e que pretende igualá-lo, senão mesmo destroná-lo. 
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A vulgaridade reforça então a história da burguesia como a sua sombra 
projetada e lança a dúvida sobre as suas mais belas conquistas: esta classe 
não traiu somente a sua missão ao criar sobre ela um Terceiro Estado, 
inclinou-se perante aqueles que tinha vencido ao tomar-lhes as formas e a 
maneira de viver. A nobreza fascina o burguês porque é detentora de um 
grande estilo que a este sempre faltará: copia-lhe as suas maneiras com uma 
aplicação que raia o grotesco, pois espera assim fundir na tradição uma 
existência de que é desprovido. 

O imitador pretende captar a alma, mas permanece ao nível da 
aparência e atola-se na paródia. Combina de uma forma trapalhona os sinais 
que não domina e arregimenta-se sob a forma de pleonasmo à casta que 
ambiciona pertencer. 

O excesso em lugar da simplicidade, a ostentação berrante em vez e 
em lugar da distinção, eis o que trai o plebeu desejoso de se assimilar. 

Esta é a razão por que a vulgaridade anda de braço dado com o 
dinheiro, quer dizer, com a tentação de comprar a elegância, a classe, a 
consideração que não se teve à nascença. Nisso que a personagem do novo 
rico é emblemática. Na sua tentativa de converter a gramática do ter em 
língua do ser, faz demasiado, trai as suas origens no próprio momento em que 
pretenderia que elas fossem esquecidas. A tudo quanto diga ou faça, falta a 
displicência, o despropósito, o desembaraço dos bem-nascidos. 

No seu vestuário de muito bom corte, nos seus propósitos falsamente 
descontraídos, tem sempre um ar de endomingado. E os seus esforços 
patéticos lançam-no nessas trevas de onde tanto queria sair. O que o arrivista 
aprende à sua custa, é que não se consegue alcançar a distinção pelo fato de 
se ser rico e que não se pertence aos ricos porque se tem dinheiro. Basta ser 
um indivíduo de sucesso [“celebridade” descerebrada] para que os mais 
altamente colocados o mostrem reconhecer.  

Há os que têm dinheiro, existem aqueles que são dinheiro. Existem os 
herdeiros saídos da nobre linhagem e os carenciados a quem sempre faltarão 
educação, pátina do tempo, refinamento. Como não reconhecer, apesar de 
tudo, que a brutalidade do novo rico é sinal de vitalidade, fator de 
movimento? 

O que inquieta no arrivista – quem se determinou a triunfar a qualquer 
preço, mesmo em prejuízo de outro – não é tanto a sua insolência, mas a sua 
insidiosa corrupção dos códigos segundo os quais se vive. Ser copiado, é ser 
desapossado, é ser abalado na sua legitimidade, é quase ser virado do avesso. 
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Esnobismo Europeu contra Vulgaridade Americana de Novo-Rico 

América, filha transviada da Europa, é mais bem-sucedida. Daí os 
esnobes europeus já notavam no século XIX: “O caráter próprio da América do 
Norte é a vulgaridade em todas as suas formas morais, intelectuais, estéticas 
e sociais; e não só na vida privada como também na vida pública. Ela não 
abandona o Ianque que se arranja como pode. [...] É essa vulgaridade que o 
opõe assim tão absolutamente ao Inglês: este pelo contrário esforça-se 
sempre por ser nobre em todas as coisas; e é por isso que os ianques lhe 
parecem tão ridículos e tão antipáticos. Eles são apropriadamente os plebeus 
do mundo inteiro”. 

Resta conhecer a forma como estes “plebeus” contaminaram o mundo 
inteiro com o seu modo de vida e porque a epopeia americana se espalhou por 
todo o planeta a ponto de pelo seu lado se ter tornado objeto de um 
mimetismo universal. Pascal Bruckner, em A Euforia Perpétua – Ensaio sobre o 
dever de felicidade, lançado no Brasil em 2002, afirma que “é preciso dizer 
então que existe na vulgaridade, quer dizer na falta de maneiras da 
macacada, uma energia formidável, um trabalho cujo resultado é muitas 
vezes a criação sob uma forma inédita”.  

É um dos caminhos que serve a novidade para que esta veja a luz do 
dia. A força da vulgaridade americana é estar imbuída de um espírito de 
batedor que quebrou todos os laços com os modelos. Nos seus decalques 
desmesurados das outras culturas, inventou o nunca visto: uma nova 
civilização. 

Segundo um rumor que corre pelo menos há século e meio, a 
modernidade, vitoriosa politicamente constituiria um desafio estético, o 
domínio do pequeno [minoria] pelo grande [maioria], do mesquinho sobre o 
nobre, do emaranhado sobre a harmonia. Empanturrado de objetos inúteis, o 
homem moderno teria trocado as graças do espírito pelos valores de 
quinquilharias da distração.  

Dado já nenhuma classe ou elite fixar os cânones ou as normas, foi 
dado livre curso à subcultura mercantil e midiática para impor por todo o lado 
as suas aproximações, o seu simplismo, a sua patetice. Nem tudo é falso neste 
julgamento.  

A vulgaridade é bem o sintoma de uma sociedade que nada mais tem 
que ela mesma e que pretende conceder legitimidade a todas as 
manifestações coletivas ou individuais. É a contrapartida da soberania popular 
quando esta, ultrapassando as suas competências, pretende exercer o seu 
magistério sobre os modos e as artes.  
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Esta é a razão por que se não queremos transformar a democracia em 
um fracasso espiritual se deverá proteger o povo soberano de si próprio, 
contra as suas manias, contra a massificação que ele impõe pelo simples fato 
de ser em número maior. É preciso colonizar em benefício da democracia 
valores tradicionalmente considerados como travão à sua expansão: fervor, 
revolta, grandeza, intransigência.  

Para que perdure, segundo Bruckner, a democracia tem necessidade da 
sua própria antítese que se arrisca a matá-la, mas que também lhe pode 
servir para revivificá-la. É necessário então que se lhe injetem doses 
homeopáticas de virtudes aristocráticas ou bárbaras que vão ao encontro dos 
seus ideais, declarar “a guerra do gosto”, restabelecer gradações, abater o 
tolo, o medíocre, reivindicar por todo o lado a verticalidade do estilo e do 
talento. 

Ao mesmo tempo será preciso reinventar códigos de cortesia em uma 
cultura do contato imediato: contra o tratamento por tu sistemático 
instaurado como regra em certos meios de comunicação, vetor de conluio 
tanto quanto de vulgaridade desdenhosa. Uma ministra francesa tratava por 
você os seus interlocutores, jovens dos subúrbios, o que não deve ser 
entendido como um ato de distância, mas de respeito. 

[Na França é um costume distinguir o tratamento formal e informal (le 
tutoiement et le vouvoiement). É muito importante analisar a situação em 
que se encontra e tomar alguns cuidados com a sua linguagem quando for 
falar com determinadas pessoas. Por isso se deve saber quando usar a 
linguagem formal ou informal. Tu / Le Tutoiement / Verbe Tutoyer: utiliza-se 
com a família, com os amigos, com as pessoas mais jovens e para situação 
informais que marcam a proximidade. É equivalente em português a: você, 
tu. Vous / Le Vouvoiement / Verbe Vouvoyer: utiliza-se com as pessoas que 
não conhecemos, com superiores hierárquicos, com colegas, com professores, 
com pessoas mais velhas e para situações que marcam o respeito. É 
equivalente em português a: o senhor, a senhora. “Vous” pode representar 
também várias pessoas (vocês)] 

Pascal Bruckner também critica o hábito, vindo do outro lado do 
Atlântico, de tratar os desconhecidos pelo seu primeiro nome e se possível por 
seu diminutivo. O paradoxo é a este respeito a América, contra o formalismo 
das maneiras herdado da velha Europa, ter recriado pelo seu lado um 
formalismo da espontaneidade, da cordialidade imediata e transbordante, que 
surge para um estrangeiro como o cúmulo da hipocrisia, sobretudo quando 
esta gentileza convencional, se torna de imediato em indiferença.  
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A delicadeza é uma baixa política, um artifício admitido para enganar a 
agressividade, clarificar as misturas humanas, reconhecer ao outro o seu lugar 
sem ensombrar a sua liberdade. É urgente reencontrar uma civilidade que 
saiba conciliar deferência com subserviência, recriar regras simples e nelas se 
incluir, porque não, a velha galantaria, o tato, o princípio da delicadeza. 
Existem outras formas de vida em comum para além da rigidez compassada, a 
pseudo conivência ou a velhacaria. 

Não se pode, no entanto, negar que existe uma vertigem do vulgar, um 
abismo que nos chama e, por sua vez, nos atrai. Ao contrário da mediocridade 
que nivela e do sentimentalismo que eufemiza, existe na vulgaridade a 
vontade de ferir, de chocar, de fazer ouvir as potências inferiores, o sujo, o 
ignóbil.  

Com certeza que existe um uso erótico da vulgaridade que devolve à 
carne a maldição que contra ela foi pronunciada, tem prazer em humilhar 
tanto o grande como o pequeno, deixa que o fantasma fale sem freio, e goza 
deliciado esta humilhação. E bem sabemos como é perturbante para algumas 
pessoas a coexistência da boa educação e do arrebatamento, da pureza 
angelical de fachada e do cinismo de fato, como se a cortesia e a própria 
timidez deixassem emergir um fundo de bestialidade acabrunhante. 

De igual modo existe toda uma estética do kitsch, que passa por 
Almodóvar [meu cineasta europeu preferido J ], toda uma cultura estúpida e 
pérfida que usa e abusa do mau gosto para voltar a tolice oficial contra ela 
mesma (assim alguns filmes onde o sangue corre a jorros ou pornográficos que 
misturam a nudez, o sangue, o corpo como um pedaço de carne, para fazer o 
espectador perder as estribeiras).  

Apesar de tudo, para lutar contra a patetice burguesa não encontraram 
nada de melhor que a recopiar, linha a linha, como forma de vingança. Tal é a 
vertigem flaubertiana face à asneira, essa forma moderna de infinito: para 
demolir o imbecil feliz, é preciso que nos tornemos nós próprios em imbecis, 
mas infelizes. 

Este acréscimo de vulgaridade salvadora, destinada a purificar-nos do 
lodo social, é uma matéria explosiva que se arrisca pelo seu lado a contaminar 
os seus utilizadores. O mau gosto é um sacerdócio não isento de perigos. Da 
mesma forma que os amantes podem cair a todo o instante na crueldade da 
rotina, quer dizer, no ridículo, é ínfima a fronteira entre a vulgaridade 
subversiva e a vulgaridade condescendente que reconduz aquilo que deveria 
contestar.  
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É, paralelamente, o segundo grau do estereótipo, tal como foi 
praticado por Andy Warhol ou pela pop art. É muitas vezes uma outra forma 
de o amplificar, logo de o absolver. 

Decorre tanto da vulgaridade como da idiotia: para a desalojar, é 
preciso então reconhecê-la em si, admitir a sua perturbante sedução, não a 
rejeitar acima de tudo. Ela marca também a nossa atração pela imitação, 
pelo dar nas vistas, todas essas falsidades que se apresentam com o 
verdadeiro e que acabam por o corromper. 

Assim, a multidão de falsas louras faz-nos duvidar que ainda existam 
verdadeiras, mas conduz à busca da verdadeira falsa loura.  

A única vulgaridade intolerável é a que se ignora a si mesma, que se 
mascara sob os ouropéis da elegância e do bom tom e estigmatiza a grosseria 
dos outros. Portanto a vida quotidiana é sempre kítsch, sempre ligada a um 
bricabraque de sonhos risíveis, à universal quinquilharia.  

É a razão por que a felicidade de uns é sempre o kitsch de outros. 
Quando um modo de vida é adotado pela classe média, é imediatamente 
abandonado pela classe superior.  

Haveria então aí uma boa utilização da vulgaridade ao atuar como 
higiene mental contra a obscenidade do mundo, como um detergente que 
fizesse desaparecer a tagarelice quando reveste as obras sem originalidade 
para delas retirar novas fontes de deslumbramento, de novidade. Mas ela é 
também uma armadilha que pode ser mortal.  

Essa grandeza negativa da democracia é em simultâneo sorte e 
maldição: garante a mobilidade das formas e dos destinos, mas estende sobre 
todas as coisas o império do ordinário e da falsificação. 

A luta contra ela é infindável:  

1. renasce à medida que a afrontamos,  

2. gangrena aqueles que acreditam estarem precavidos e  

3. reina tanto mais quanto mais a desprezamos.  

Não é então redenção a possível evasão em direção à alta cultura, às 
belas-artes, aos pequenos nichos de qualidade, ao puro estetismo, onde se 
refugiam de boa vontade no nosso tempo as paixões elitistas.  
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Tudo está já demasiado comprometido: estamos destinados a suportar a 
vulgaridade, a combatê-la e a amá-la, a manejá-la como uma espada que nos 
protege e que nos mata.  

"É preciso fazer uma barragem contra a merda", dizia Flaubert 
vociferando contra as joias de pacotilha do II Império. É programa sempre 
atual. Sob condição de admitirmos que essa merda nos atrai e nela estamos 
enterrados até ao pescoço. 

Perguntas para reflexão (Fernando Nogueira da Costa): 

Qual é a fronteira do esnobismo?  

É a atitude de Pascal Bruckner a de quem despreza o relacionamento 
com gente humilde ou a de quem critica a imitação, geralmente de maneira 
afetada, o gosto, o estilo e as maneiras de pessoas de prestígio ou alta 
posição social, e/ou assume ares de superioridade a propósito de tudo?  

O intelectual francês não passa um sentimento de superioridade 
exacerbado?  

Mas ao mesmo tempo não critica o gosto excessivo, geralmente 
afetado, pelo que está na moda, inclusive as trivialidades?  

Não é um texto em que o autor cumpre o que promete: nos fazer 
pensar sobre a vulgaridade? 

Se o dinheiro não lhe dá felicidade, por que não o dar para mim? 

São os ricos o modelo da felicidade? Durante muito tempo as castas 
superiores das nossas sociedades encarnaram a aliança do saber viver, da 
beleza e das maneiras. Não estavam somente libertas da necessidade como 
conduziam a espécie humana a um grau de refinamento e de extravagância 
jamais imaginado. 

Paralelamente a esta imagem impôs-se um outro lugar-comum: o da 
felicidade dos ricos. Eles, supostamente, entediar-se-iam: forçados à inação, 
entregar-se-iam ao vazio e não saberiam como matar o tempo que gastam na 
procura inquieta de novas volúpias. 

Expiando o crime de uma escandalosa fortuna, seriam simultaneamente 
infelizes e culpados: infelizes pela sua ociosidade, culpados de viver 
parasitando uma população que trabalha e sofre. A ociosidade que deveria ser 
o seu orgulho – só os rudes estão votados à punição do trabalho – tornar-se-á a 
sua maldição.  Estes ricos sem divertimento morreriam docemente de inação 
no meio dos ouros e dos faustos. 
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Pascal Bruckner, em A Euforia Perpétua – Ensaio sobre o dever de 
felicidade, lançado no Brasil em 2002, propõe que confessemos que isso é um 
lugar-comum cômodo: permite aos despojados suportar a sua condição, sendo 
a dos seus amos infinitamente mais penosa. Inútil invejá-los ou destruí-los: 
eles já se encontram no inferno! 

A nossa época pôs termo a esta dupla fábula.  

Por um lado, os ricos não são infelizes – se o são, isso não se prende 
com a sua conta bancária – e ainda menos arrependidos. Alguma vez vimos um 
milionário pedir perdão de joelhos no Telejornal Nacional?  

Por outro lado, o tédio, ignorando barreiras de classe, estendeu-se 
largamente nos dias de hoje ao mundo do trabalho. O fato de se ser ativo não 
previne ninguém, antes pelo contrário, do bocejo entediado. Neste aspecto, 
uma das perversões do desemprego é talvez ter emprestado ao trabalho, 
mesmo ao mais estupidificante, uma aura que tinha já perdido durante os 
anos de prosperidade.  

Obcecadas pelo pleno emprego, as nossas sociedades pretendem ocupar 
as pessoas a todo o custo e celebram a escravatura salarial sem se 
interrogarem sobre a qualidade dessa ocupação. A ponto de a sobrecarga de 
trabalho se ter tornado um sinal ostentatório de poder. Ainda que as classes 
laboriosas aspirem à ociosidade, as classes ditas ociosas tornam-se laboriosas, 
fixando para si próprias semanas de 60 a 80 horas e brandindo o excesso de 
trabalho como índice da sua superioridade! 

Enquanto esteve repartido entre muitas poucas mãos, o dinheiro 
parecia encarnar todas as maravilhas do mundo. A extensão do conforto e do 
bem-estar a uma maioria suplantou por sua vez a miséria e a grande fortuna. 
A possibilidade aberta a cada um de enriquecer ou pelo menos conhecer o 
desafogo acelerou completamente e de uma só vez o desejo e banalizou um 
universo que outrora parecia maravilhoso.  

“O rico é um pobre que foi bem-sucedido”, sobretudo, quando vemos 
tantos jovens tornarem-se, graças às novas tecnologias, milionários aos 30 
anos. É o fenômeno dos million dollar babies. 

Continuamos a espiar a vida dos poderosos. No entanto, duvidamos que 
a felicidade tenha elegido como morada exclusiva as suas residências. 
Podemos admirar a sua tenacidade, a sua audácia no empreendimento, a ideia 
de gênio que os atirou da obscuridade para a luz do dia, o seu apetite pelas 
conquistas, o seu sentido de oportunidade. 
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Mas não é junto deles que colhemos a substância das nossas aspirações. 
Quem por exemplo sonha com o patronato francês ou americano, como 
qualquer gestor de empresa cuja existência surge tão alegre como a de um 
carrasco? Estas vidas conjugais e familiares, programadas, preservadas, à 
medida dos seus desejos, não ficam nada a dever à de um qualquer 
empregado: são menos senhores que dissipam do que pequeno-burgueses 
dotados de elevados meios, por outras palavras, gordos e tranquilos tubarões. 

A riqueza já deixou de nos fazer salivar: é que nos tornamos ricos para 
permanecer entre eles, para entrar no clube restrito onde se é admitido a 
golpes de símbolos, de troféus. Não é o primeiro gesto dos opulentos 
rodearem-se de uma multidão de criados, de interpor entre o mundo e eles 
uma nuvem de intermediários? Duplo princípio da visibilidade e da 
segregação.  

Amparados na sua posição por códigos e por um rigor moral, mantêm 
com as tradições uma relação de fidelidade que se espalhou por todo o lado. A 
plena ascensão ao topo da pirâmide da riqueza, se excetuarmos alguns 
excêntricos, engendra o mais das vezes disciplina e conformismo: o anuário 
genealógico tipo Forbes está destinado ao ghetto.  

Isso sem contar o medo de não ser amado, a não ser pela sua conta 
bancária, e de se tornar presa dos “caçadores de ouro”: homens e mulheres 
especializados na caça ao milionário que desposam para melhor os secarem 
através de um divórcio retumbante. Esta é razão por que os locais de 
residência dos nababos, por muito espaventosos que sejam, se assemelham a 
infernos dourados sobretudo quando estes têm, como na América Latina, de 
viver barricados nas suas fortalezas por temor das agressões ou dos 
sequestros. Faltar-lhes-á sempre essa porosidade, essa abertura que 
caracterizam os espaços de criação e de prazer.  

O que os ricos sentem como um imperativo, calafetarem-se nas suas 
zonas residenciais, não se dar com qualquer que chegue, fechar a porta ao 
inesperado, parece-nos o cúmulo do aborrecimento. O mundo do capital é 
triste porque não é o mundo das trocas, mas o do encerramento, do autismo. 
É como se o dinheiro, tal divindade insaciável, não devesse circular dia e 
noite a não ser para melhor entorpecer e petrificar aqueles que o possuem. 

Se hoje em dia existem meios desejáveis, talvez os devamos procurar 
nas margens, junto dessas minorias contagiosas, anteriormente banidas, e 
que, pela sua cultura, pela sua música, dão o tom à maioria. Existe um 
comportamento da classe média digno da Madame de Bovary que a impele a 
procurar algures, por vezes nas franjas da legalidade, esse arrepio que o 
espelho lhes não devolve.  
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A força do marginal é o seu exotismo que faz dele um ser 
simultaneamente perigoso e atraente: pela sua forma de transgredir as 
regras, escapa à uniformidade ambiente.  

Regra geral, uma sociedade é tanto mais dinâmica quanto mais inventa 
estilos de vida que escapam à atração dos mais afortunados. E os grandes 
períodos de emancipação do século XX em França foram os momentos em que 
a felicidade oficial, quer dizer, o conformismo corrente, foi desvalorizado em 
benefício de outras fórmulas de viver em conjunto. 

  
O Preferível e O Detestável: Uma Virtualidade sem Limites 

Pascal Bruckner, em A Euforia Perpétua – Ensaio sobre o dever de 
felicidade, lançado no Brasil em 2002, sem querer entrar em um debate que 
em seu livro não tem lugar, diz que o dinheiro faz parte dessas imoralidades 
necessárias a uma sociedade na condição de o seu reinado ser obstruído e 
controlado. Pois ele mata todas as hierarquias ligadas à nascença, ao estatuto 
social salvo uma, inultrapassável: a hierarquia do dinheiro.  

Desconfiemos então de alguém que apregoa o seu desprezo a respeito 
do velo de ouro: podeis ficar seguros que o acarinha no seu coração ou só 
sonha com a forma como dele privar os outros. O dinheiro, é essa a sua 
vantagem, permanece uma forma de preservar a liberdade individual, de 
desinfetar as relações sociais de toda a aderência afetiva, de alcançar uma 
certa autonomia.  

Permitiu e permite ainda aos povos perseguidos sobreviverem na 
dispersão, no exílio, de ser a pátria portátil dos que não têm pátria. Enfim, 
como escrevia Spengler, “uma civilização altamente evoluída é inseparável do 
luxo e da fortuna”. Esse foi o papel magnífico dos grandes mecenas, dos 
Médicis aos Rothschild, aos Camondo, aos Pereire: transformar o vil metal em 
obras de arte, quer dizer, em uma forma de beleza e de generosidade.  

Nada de mais feio, de mais aberrante que o elogio da pobreza feito por 
alguns doutrinadores cristãos como se ela em si mesma fosse dotada de uma 
virtude superior. A pobreza sofrida é odiosa para quem acumula privações e 
humilhações, reforça as dificuldades pela vergonha. Em todas as 
c i r c u n s t â n c i a s , o d i n h e i r o d e v e s e r c l a s s i f i c a d o e n t r e o s 
“preferíveis” (Séneca), do qual é permitido dispor se o destino vos colocar em 
posição de o ter. 

Sem querer desagradar aos seus detratores, a sua indecência não reside 
na sua existência, mas sim na sua raridade, na forma insolente como é 
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confiscado por uma meia-dúzia. O dinheiro é aquilo que falta a quase toda a 
gente e o seu principal problema reside na sua desigual repartição.  

Um pressentimento desagradável adverte-nos que a pobreza nos países 
desenvolvidos talvez nunca venha a ser vencida muito simplesmente porque os 
ricos não têm necessidade dos pobres para enriquecer. À relação de 
subordinação que fazia do trabalho do operário a condição da fortuna do 
patrão sucedeu uma relação de inovação e de prospecção pelos territórios 
lucrativos da nova economia. À infelicidade de ser explorado sucedeu a 
infelicidade ainda pior de não ser explorável. 

Posto isto, torna-se necessário confessar um desconforto fundamental: 
impossível de desprezar o dinheiro, impossível de o venerar. Ele tem aqui de 
comum com a felicidade serem duas abstrações e representam 
potencialmente a totalidade dos prazeres possíveis.  

Com ambos possuo, virtualmente, as coisas sem que elas me estorvem 
com a sua materialidade. Ao que é preciso juntar a felicidade de ganhar 
dinheiro, frequentemente, superior à dele poder dispor, e a felicidade do 
curto-circuito: juntar um bom pecúlio, queimando etapas.  

Ganhar a vida é um fardo, porém, enriquecer depressa é um jogo 
bastante semelhante à fúria erótica. Mas a inconveniência do dinheiro é que, 
ao oferecer-se como um modo de vida em si, substitui todas as bem-
aventuranças. Quando se encontra elevado à categoria de ídolo, de fim 
absoluto, torna-se de tal forma desejável que torna tudo o mais indesejável. A 
sua força e a sua tragédia, é a eliminação de obstáculos: pulveriza-os, torna 
de imediato todos os fins acessíveis, mas esta onipotência desemboca na 
indiferença. 

Por querer demasiado agarrá-lo não seguramos mais que o vento. Entra-
se, então, em uma paradoxal frustração que torna impossível o gozo do que 
quer que seja. 

Conhecemos essas figuras ridículas a quem nada falta e que não têm 
tempo para gastar aquilo que acumulam, do próspero que possui tantas 
riquezas que se afasta do mundo e conhece no meio da abundância uma 
provação de felicidade. Desejariam que lhes acontecesse algum revés para 
poderem recomeçar do zero, reiniciar a palpitante odisseia da ascensão 
social.  

Essas pessoas que, como se costuma dizer, têm tudo para ser felizes, 
mas que o não são: como têm tudo, não têm mais nada. O seu desejo 
dispersa-se em lugar de se concentrar, sempre desperto, sempre enganado por 
uma nova miragem. Não tendo mais a possibilidade de triunfar, resta-lhes a de 
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fracassarem, de caírem no abismo como essas grandes dinastias de tal forma 
favorecidas que atraem sobre elas infelicidades e cataclismos. 

O dinheiro ilustra na perfeição o seguinte paradoxo: todos os 
procedimentos postos em marcha para realizar a felicidade podem igualmente 
fazer com que ela lhes fuja. Daí que o gosto pelo lucro até ao delírio se tenha 
tornado, pelo menos na América, em uma paixão coletiva. “A mais laboriosa 
das épocas, a nossa, nada mais sabe que fazer do seu trabalho, do seu 
dinheiro a não ser mais trabalho e mais dinheiro” (Nietzsche). 

Uma linha muito fina, imperceptível, separa nas nossas sociedades o 
dinheiro como fim e como meio. Este é o trabalho do consumismo e da 
publicidade que, total e permanentemente, mais não faz que baralhar essa 
linha.  

Entra-se então, pelo menos para os mais opulentos, na esfera do 
consumo conspícuo, ostentação lhe vem do nome que o sociólogo americano 
Thorstein Veblen atribuiu antes da Primeira Guerra Mundial aos costumes da 
alta burguesia, a dos Rockfeller, dos Vanderbilt. Mansões, iates, belos carros, 
grandes apartamentos: estamos condenados a competir com as outras pessoas 
do mesmo nível para as ofuscar ou pelo menos para as igualar, quer dizer, a 
sofrer as feridas da inveja provocadas por alguém mais bem-sucedido e a 
desdenhar aqueles cujo nível de vida está prestes a alcançar o nosso.  

Quando um diretor de empresa embolsa uma fonte de riqueza mil a 
duas mil vezes superior ao salário dos seus empregados, tal montante não é 
fixado devido aos seus méritos, à sua competência, mas por uma pura vontade 
de poder que se manifesta na sua remuneração. A sua alegria provém, então, 
do fato de:  

1. arrebanhar aquilo de que os outros estão privados e  

2. impressionar os seus pares.  

A infelicidade destas contendas é existir sempre alguém mais opulento, 
existir sempre um magnata que vos ofusca, que está à vossa frente na 
classificação da Forbes ou da Fortune e cujo montante pecuniário vos faz 
morder a poeira. A frustração cresce na medida da sua conta bancária e 
alegram-se menos com os seus ganhos quando os dos outros engrossam mais 
rapidamente. 

Portanto, relativamente a esta questão é preciso distinguir os ricos dos 
super-ricos e dos ultra-ricos, pois não pertencem todos à mesma categoria. 
Daí a assustadora frieza dos homens de dinheiro, quando não o colocam ao 
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serviço de uma causa, de uma ideia ou da arte e, assim, transmitem o 
sentimento de ter falhado todos os objetivos das suas vidas. 

  
Uma nova moral da frugalidade? 

Em definitivo, Pascal Bruckner, em A Euforia Perpétua – Ensaio sobre o 
dever de felicidade, lançado no Brasil em 2002, afirma que existem raros 
momentos na vida em que o dinheiro é reconduzido à sua fluidez de puro 
intermediário, quando se dispõe de bastante liquidez para se dispensar de 
fazer contas, de se preocupar com o dia seguinte. Ele acompanha a alegria de 
viver quando o esquecemos, quando desaparece enquanto tal e não interdita 
nem a posse racional nem a livre vagabundagem do espírito.  

Não depender do dinheiro, é saber que não viveríamos de outra forma 
se tivéssemos muito mais. Mas a maior parte do tempo, toda a gente faz 
contas, nela compreendidos os nababos. 

A avareza dos ricos, o medo de não estar presente no seio do supérfluo, 
é espantoso: tal como Paul Getty, milionário californiano do petróleo que vivia 
em Londres em uma casa onde existia um telefone público para utilização 
pelos seus convidados e que nunca abandonava uma reunião em primeiro lugar 
para não ter de pagar o táxi.  

Na maior parte do tempo, para a maior parte das pessoas, o dinheiro é 
comparável a uma droga: destinado a libertar-nos de todas as preocupações, 
torna-se na preocupação obsessiva, uma finalidade em si. 

Persegue-nos com a sua ausência, estorva-nos com a sua presença, 
proíbe-nos de ter com ele uma relação justa. O apetite que suscita impõe-se 
com uma tal intransigência que torna o prazer difícil senão impossível.  

É aquilo que William Burroughs dizia ter aprendido na escola da 
morfina: um desejo insaciável torna a volúpia inacessível. O dinheiro torna-se 
uma triste paixão quando suplanta todas as outras e se torna ruminação. E a 
loucura que suscita, como podemos observar em certas formas de 
especulação, está ligada ao romantismo dos grandes números: em um universo 
onde tudo se calcula quase ao tostão, o prazer procura então desafiar o 
cálculo pela enormidade dos fluxos colocados em jogo.  

Surge um momento em que as contas desenfreadas acabam por ser 
absolutamente gratuitas, vazias. Abandonamos a sede do lucro, dançamos 
sobre o abismo, exaltamo-nos com a poesia dos números e a própria Bolsa 
transforma-se no templo da exuberância matemática. Como a Web, o dinheiro 
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é uma galáxia em expansão constante, onde novos planetas estão sempre a 
ser descobertos, um decalque do cosmos. 

Dito de outra forma, se ninguém se pode vangloriar de lidar à vontade 
com o dinheiro, é que ele não é seguro e tanto trabalha a nosso favor como 
contra nós. 

Só é necessário então reabilitá-lo, sobretudo em um país como a 
França, onde a hipocrisia a este respeito e o ódio pelo sucesso profissional 
alheio continuam a reinar, para melhor nos precavermos das traquinices com 
que nos tenta. Do outro lado do Atlântico, por exemplo, em um contexto de 
crescimento das riquezas e das desigualdades, florescem novas morais de 
frugalidade que recusam a instituição do crédito, a lealdade profissional, a 
obsessão pela herança, tudo em nome de uma gestão racional das 
necessidades.  

Por exemplo, o livro provocador de Stephen Pollan e Michael Levine, 
Die Broke, Harper Business, 1997, autores que eram analistas financeiros, 
enuncia os mandamentos de uma boa gestão financeira para o século XXI:  

1. “rasgue os vossos cartões de crédito e pagai em espécie,  

2. demiti-vos mentalmente do vosso emprego, a partir do primeiro dia,  

3. nunca se aposente e,  

4. sobretudo, morra teso [duro e/ou com tesão], distribuí os vossos bens 
aos vossos filhos enquanto são jovens e deles têm necessidade.  

5. E passai um cheque sem fundos à casa funerária para pagar o vosso 
enterro...“ 

Provindo de gurus do investimento, uma tal obra marca bem o 
desencantamento de uma parte da classe média americana face à política de 
enxugamento sistemático das empresas. Pretende mostrar com fatos uma 
espécie de deserção interna face aos postulados do sistema capitalista. 

Mero efeito midiático, contrição provisória antes de voltar a dirigir-se 
cada vez mais em direção a novas orgias aquisitivas e consumistas? Talvez. 
Mas é sintomático que no centro do sistema financeiro nasça uma dúvida 
quanto ao seu bem fundado e a defesa de uma existência mais distendida, 
menos escravizada pela lógica dos objetos, pela cupidez artificial.  

A verdadeira questão é a seguinte: que preço estamos dispostos a pagar 
para ter dinheiro, que lugar lhe reservamos? Se não quisermos ser possuídos 
pelo que possuímos, é preferível não limitar as despesas se isso permitir 
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satisfazer as paixões, aumentar a parte da verdadeira vida amorosa e 
espiritual, em vez de nos endividarmos indefinidamente. 

Mas é necessário, sobretudo, restabelecer as hierarquias e contrapor à 
moeda sonante e ao excesso de peso do dinheiro outras fontes de riqueza 
cultural, estética, espiritual. Mesmo o desejo de glória e de grandeza, até 
mesmo a vaidade, ambas são por vezes preferíveis à obsessão do ganho, aos 
medíocres constrangimentos que ele implica.  

E a força das grandes transformações verificadas no século passado em 
França, nelas compreendidos governos populares, em 1936 e 1945, foi não 
somente a redistribuição do bolo social, mas a criação de novas opulências 
para um maior número: tempo livre, poesia, amor, libertação do desejo, o 
sentido da libertação quotidiana.  

Não se contentar em só gerar a penúria mas descobrir por todo o lado 
bens não contabilizáveis que escapam à regra do lucro, prolongar o velho 
sonho revolucionário do luxo para todos, da beleza oferecida aos mais 
humildes.  

Hoje em dia o luxo reside em tudo aquilo que rareia:  

1. a comunicação com a natureza,  

2. o silêncio,  

3. a meditação,  

4. a lentidão reencontrada,  

5. o prazer de viver contra o tempo,  

6. a ociosidade intelectual,  

7. a fruição das obras maiores do espírito.  

São privilégios que não se compram porque, literalmente, não têm 
preço. Então a uma pobreza imposta poderemos opor um empobrecimento 
escolhido, ou melhor, uma auto restrição voluntária. Isso não é de forma 
nenhuma uma opção pela indigência, mas a redefinição das prioridades 
pessoais de cada um.  

Talvez despojar-se, preferir a liberdade ao conforto, de um estatuto 
social arbitrário em benefício de uma vida mais vasta, para retornar ao 
essencial, em lugar de acumular dinheiro e objetos como que para criar uma 
irrisória barreira contra a agonia e a morte.  
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Definitivamente, o verdadeiro luxo, “mas tudo o que é precioso é tão 
difícil quanto raro” (Espinoza), é a invenção da própria vida de cada um, é ser 
dono do seu próprio destino. 

O Vasto Ofício de Pensador 

Cristina Dantas escreveu para o Valor, em 27/08/2010, artigo-resenha 
sobre o ofício dos filósofos. Compartilho abaixo para nossa reflexão. 

“Demócrito de Abdera divisou o indivisível: pensou o átomo. Pensou 
também a ética enquanto andava pelas ruas de Atenas, entre o sorriso e a 
gargalhada. Diógenes de Sinope, esfarrapado e sujo, empunhava sua lanterna 
sob o sol do meio-dia em busca de um homem de virtude. Anaxágoras das 
vestes vermelhas se dizia um deus. Não que na Antiguidade Clássica essas 
atitudes exóticas fossem comuns, mas, como conta a professora Olgária 
Matos, ‘os atenienses conviviam tranquilamente com as extravagâncias de 
seus filósofos’. 

São figuras do passado, que, por suas ideias e idiossincrasias, deixaram 
marcas de presença importante na história da filosofia. E os filósofos de 
agora? De que se ocupam? O que se espera deles? O mesmo que em qualquer 
época, de acordo com o filósofo e poeta Antonio Cicero. ‘A filosofia pretende 
tratar racionalmente das questões fundamentais que dizem respeito ao ser, ao 
conhecimento, à ética. Ao fazê-lo, questiona e submete à crítica as respostas 
tradicionais e convencionais. É assim ainda hoje’. 

Vêm à lembrança os olhos enviesados e o cachimbo pendendo 
eternamente da boca de Jean-Paul Sartre, ou Michel Foucault - ambos, 
personagens recentes de uma tradicional linhagem de filósofos que 
transitaram pela academia e pelas questões públicas com igual desenvoltura. 
É nossa herança. A universidade pública brasileira nasceu de um modelo 
francês, que nos legou a figura do intelectual que toma a palavra em público 
e pensa as questões do nosso tempo, como lembra Olgária. Ela aponta, 
porém, uma diferença. A tradição francesa teria no espaço público o lugar do 
"debate sem segundas intenções". Para Olgária, no Brasil, quando o intelectual 
sai do registro daquilo que a mídia e a opinião pública dele esperam, é 
desqualificado. Há mais variantes nessa equação, e uma delas está na pauta 
proposta aos intelectuais, especialmente aos filósofos. 

"Há 25 anos vivemos uma democracia e a vivemos como se fosse 
sinônimo de corrupção", analisa outro respeitado mestre da filosofia política 
no Brasil, Renato Janine Ribeiro. A queixa é sincera e tem explicação justa. 
Em primeiro lugar, porque os escândalos que surgem na esfera do poder 
ocupam espaços demasiados, que deveriam ser dispensados a pesquisas 
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relevantes - a falta de uma ágora adequada e receptiva acaba por confiná-las 
ao ambiente da academia. Em segundo lugar, porque nem sempre é convidado 
ao debate aquele que está mais aprofundado no tema proposto. Que fique 
claro: a discussão deve ser franqueada a todos, mas seriam desejáveis, para 
Janine Ribeiro, uma sintonia mais fina e um portfólio mais vasto de 
intelectuais a serem ouvidos. "Em que medida a atuação de alguém da área da 
filosofia tem a ver com o tema a ser tratado? Às vezes você dá sua opinião de 
cidadão." 

Alguns anos atrás, Janine fez um levantamento entre os pesquisadores 
do CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, 
ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. A intenção era aferir, entre os 
bolsistas de primeiro nível, quantas citações haviam tido na grande imprensa, 
durante cerca de seis meses, os pesquisadores de filosofia, ciências políticas, 
sociologia e antropologia. E sempre para assuntos não específicos dessas 
áreas. Ao final, uma constatação surpreendente: os bolsistas de filosofia 
exibiam o mesmo número de citações das três ciências sociais somadas. 

Por que essa abertura tão ampla aos filósofos? "É porque sabemos fazer 
resenha de livro", ironiza Vladimir Safatle. "Você vira uma espécie de 
comentador de rodapé da notícia do dia." Para exemplificar a tese, cita a 
ideia desenvolvida por Foucault: "O filósofo está se transformando em um 
jornalista transcendental", teria acusado o fundador de conceitos 
fundamentais da filosofia do século XX. Por trás da ironia, uma explicação 
plausível: a própria formação do filósofo, que transita por uma vasta gama de 
campos, da política à estética - e isso, apenas na graduação. Com seu 
repertório sólido e abrangente, é natural que o filósofo possa escrever, para o 
grande público, textos, como diz Safatle, "minimamente coerentes". 

Aceitando-se que sejam tantos os assuntos de interesse do filósofo, 
pode-se incorrer no equívoco de acreditar que a universidade não tem pauta 
própria. E "a imprensa, como é normal em qualquer sistema organizado da 
vida social, também tem sua pauta de interesses. A gente acaba se 
adaptando", diz Safatle, que aos 37 anos exibe no currículo dez livros editados 
- quatro como autor, seis como organizador. 

Seu arsenal de críticas se volta em algumas ocasiões para a própria 
universidade. É o caso de episódio recente da vida política brasileira. A 
decisão do Superior Tribunal Federal de não rever a Lei de Anistia, com o fim 
de julgar agentes do Estado por crimes cometidos no país entre 1961 e 1979, 
transcorreu sob "uma ausência quase aterradora de debate na universidade", e 
deixou Safatle inconformado. "Do ponto de vista filosófico, a questão toca 
vários problemas: a memória social, o peso da história, qual o significado de 
elaborar o passado, como se relacionar com ele", analisa, listando alguns 
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importantes filósofos que se ocuparam do tema, entre Theodor Adorno, 
Hannah Arendt e Walter Benjamin. 

O episódio tem agravantes. "A universidade foi a que mais sofreu com a 
ditadura militar. Ela teria um interesse orgânico no assunto", diz Safatle. Com 
Edson Teles, ele organizou o livro "O que Resta da Ditadura", para trazer à 
tona o que ficou soterrado nos escombros de uma era vil da historia do país. 
As críticas, de maneira mais ampla, estendem-se aos colegas de sua geração. 
É possível que parte deles acredite que um pesquisador rigoroso deva viver 
integralmente dentro de sua especialidade, resvalando, se tanto, para suas 
adjacências. Essa prática, que foi importante na formação dos intelectuais 
brasileiros, pode hoje afastá-los da esfera pública. "Cabe a nós não perder 
aquilo que outras gerações construíram", alerta Safatle. 

É um risco que se corre. E o reverso disso também. Se é grave a classe 
intelectual silenciar, ainda que eventualmente, ter filósofos frequentando o 
debate público - ou qualquer debate que se apresente - fez nascer um novo 
personagem, e justamente em nosso berço universitário, a França. Desde os 
anos 1970, a imprensa é um palco em que se exibe o grupo batizado de 
"nouveaux philosophes", tendo à frente Bernard-Henri Lévy, misto de filósofo, 
jornalista e diretor de teatro. Para Safatle, antiintelectuais que tomam textos 
sérios por rebuscados, enquanto produzem suas "platitudes". 

As notícias não são boas: "Essa é uma tendência do mundo 
contemporâneo, a desvalorização de todos os valores, em que tudo se 
equivale", informa Olgária. "Não se tem mais a ordem das urgências. As 
pessoas não sabem mais diferenciar o que é significativo do que é 
insignificante." 

Enquanto o planeta gira em velocidade de cruzeiro, cada vez mais 
pessoas procuram o estudo da filosofia, que pede pagamento em moeda rara: 
tempo. "Há um aspecto da filosofia que exige iniciação, o conhecimento de 
seus conceitos, do registro em que ela opera. Mas um outro plano, de fruição, 
está disponível a todo o público", diz Olgária, que vê com muito bons olhos o 
crescimento dos cursos livres, e nisso não está sozinha. 

"Acho bom que seja oferecida a oportunidade de estudar textos 
clássicos de filosofia e de praticar o pensamento filosófico a pessoas que 
estudam ou estudaram matérias que nada têm a ver com filosofia", elogia 
Antonio Cicero. 

E o que essas pessoas procuram? "Pensamento livre", diz Janine, 
deixando claro que, quando dá um desses cursos, costuma tratar de algum 
assunto específico, como a liberdade vista pelas lentes do cinema, por 
exemplo. 



  200

Mas é pelo primeiro aspecto da filosofia citado por Olgária, o que não 
prescinde de iniciação, que muitos se sentem atraídos. Às aulas ministradas 
por Safatle, na Universidade de São Paulo, acorrem alunos de outras 
disciplinas, gravitando em torno de um objetivo comum: aprender a ler. Pelas 
características próprias do Departamento, eles consideram o estudo da 
filosofia, de certa forma, mais rigoroso. Enquanto os alunos de outras cadeiras 
chegam a ter nove ou dez disciplinas por semana, na filosofia eles têm duas 
ou três, o que permite aulas de quatro horas e tempo para a leitura. Além 
disso, os professores podem exigir maior rigor de seus alunos. 

Há também o fato de que os textos clássicos que nos legaram os 
maiores pensadores da história estão no outro extremo das "platitudes" dos 
"nouveaux philosophes". São textos que oferecem resistência. Pedem que se 
volte a eles mais de uma vez, até que sejam finalmente desvelados. Obras em 
que "a escrita se transforma em elemento fundamental de definição do 
objeto. E nem todos os objetos se submetem ao mesmo padrão de clareza - 
alguns precisam de zonas de sombra, não têm a clareza de uma proposição 
publicitária", diz Safatle, para quem essa resistência é necessária por mostrar 
que existem formas de pensamento que não são as do senso comum. 

Olgária situa o momento que culminou com essa procura pelo estudo da 
filosofia por parte de estudantes e profissionais das mais diferentes 
atividades. Aconteceu no início dos anos 1970, quando a filosofia desapareceu 
do mapa das escolas do segundo grau. Com ela, foram subtraídas também as 
disciplinas que davam sentido a esse ensino: o grego, o latim, o francês e as 
literaturas. "Com o tempo", diz, "as pessoas começaram a sentir que lhes 
faltavam recursos para pensar determinadas questões." 

Pode parecer contraditório, no mundo que não flui, mas escoa, que 
haja uma corrida a um saber, afinal, sem objeto. Mas, para Olgária, esse 
conhecimento é procurado justamente por não ter uma finalidade prática. E 
aí, diz, vale um olhar aos primórdios da humanidade: nenhuma sociedade, 
nem mesmo no paleolítico, teria permitido que a sobrevivência material 
suplantasse as necessidades do espírito. "As pessoas que se ressentem dessa 
carência dos seus tempos de formação vão buscar a filosofia e também a 
literatura, a música, tudo o que a escola deveria ter dado no passado. E que, 
por ser privilégio de poucos, retirou-se de todos igualmente." 

Vivemos, assim, uma espécie de reinado do pragmatismo. Teríamos 
abandonado, de acordo com Olgária, tudo o que era antes preconizado pela 
educação, como "o aprimoramento de si, a sensibilidade, as máximas morais, 
o tempo longo da formação do pensamento". Ter uma profissão e um bom 
salário, essas urgências pragmáticas dos nossos dias não estavam excluídas da 
educação humanista, que previa isso e "previa também a formação de homens 
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melhores, mais felizes". A questão não se restringe ao Brasil. O mundo 
contemporâneo é marcado por uma formação antiintelectual e os espaços 
alternativos surgiram para preencher essa lacuna. 

O problema se apresenta quando, ao pretender adquirir um saber 
filosófico, a pessoa acaba levando para casa nada mais do que uma bagatela 
de saber, menos que um aceno. Ou, na opinião de Safatle, uma "autoajuda de 
luxo", que ele considera detestável: "É algo do tipo 'Sêneca pode me mostrar o 
que é uma vida feliz', ou 'como Platão pode me ajudar se eu estiver 
desempregado'". 

Os títulos que se exibem nas prateleiras das livrarias não diferem muito 
desse dizer imaginado por Safatle, não escondem seu propósito imediatista. 
"Tudo se passa", diz ele, "como se você pudesse expor todo e qualquer 
conteúdo no mesmo tipo de discurso, produzindo uma espécie de nivelamento 
em que o tempo da descoberta desaparece." 

Para além do trabalho acadêmico (cada vez mais integral e mais 
internacionalizado), do debate intelectual e das questões levadas a público, 
mesmo que às vezes mais miúdas do que gostariam, os filósofos também 
atuam próximos das outras ciências humanas. Não tanto quanto poderiam, no 
entanto. Janine levanta a importância de uma pesquisa mais articulada, que 
não excluiria o trabalho individual. Ele cita o trabalho de repertoriamento das 
línguas indígenas brasileiras feito pelo CNPq, e conta o caso de um missionário 
americano que teria vindo para a Amazônia e descobriu uma tribo que não 
articula os tempos verbais. Para os habitantes dessa tribo, só há o presente. O 
missionário teve a vida revirada com essa descoberta: comprou uma briga com 
o filósofo e linguista americano Noam Chomsky, que colocou em dúvida seus 
métodos de pesquisa, e viu evaporar sua crença em Deus. 

Para Janine, a questão extrapola os limites da antropologia e surge 
como um chamado irresistível à filosofia. A questão que se coloca é o sentido 
da vida em um caso concreto. A pesquisa deveria ser refeita e levada ao 
público. "Se um pequeno grupo dessa enorme humanidade pode viver assim, 
talvez seja uma capacidade que todos tenhamos", imagina, intrigado com essa 
vida que transcorre no instante. "Mas a pesquisa ainda é muito pulverizada", 
lamenta. 

Janine pode ser considerado um dos intelectuais mais presentes no 
debate público, daqueles que não se abstêm de colocar o dedo na ferida. Não 
por acaso, já participou de vários seminários organizados pelo filósofo Adauto 
Novaes, que há 30 anos reúne intelectuais de vários campos para pensar nossa 
época. O primeiro deles, no início dos anos 1980, foi "Os Sentidos da Paixão", 
seguido por "O Olhar, Ética, Ensaios sobre o Medo" e outros, totalizando 30 



  202

seminários. Organizados em livros, já ultrapassaram a marca dos 200 mil 
exemplares vendidos, segundo os cálculos do filósofo. 

Enquanto falamos, ele está a uma semana de abrir mais um ciclo de 
palestras, que acontecem em Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Explica que 
"A Invenção das Crenças", ciclo que acontece entre agosto e setembro, é o 
quarto da série intitulada "Mutações", transformações radicais pelas quais o 
mundo ocidental passa hoje e que se dão em todas as áreas da atividade 
humana: nas artes, na política, na ética, a partir de uma revolução 
tecnocientífica e com uma estarrecedora predominância dos fatos em 
detrimento das ideias. No programa do próximo seminário, Novaes escreve, a 
respeito do último ciclo, "A Experiência do Pensamento", prestes a sair em 
livro: "Porque [a racionalidade técnica] se origina na revolução tecnocientífica 
e praticamente sem a ação dos pressupostos das ciências humanas, tendemos 
a dizer que ela é feita no vazio do pensamento". 

"Temos que pensar o que está posto hoje para a filosofia", diz Novaes. 
Por isso, é preciso colocar de outra forma as ideias de tempo e de espaço. E 
de trabalho. "Pensava-se que a classe operária faria a revolução". Pois as 
relações de trabalho, diz, já não são as mesmas e o que vivemos hoje não é 
uma crise, que afinal, sempre acompanhou a modernidade. Já uma mutação 
acontece a cada 400 ou 500 anos. 

Pode-se ter uma noção da época em que vivemos a partir de outra 
colocação de Novaes no programa do seminário: o Renascimento foi, em suas 
palavras, "outra prodigiosa mutação". Este ano, uma exposição em São Paulo 
marca a trajetória dos ciclos criados pelo filósofo, com apresentação do 
crítico literário Antônio Candido, um dos mais respeitados intelectuais do 
país. 

Enquanto se discutem questões de tamanha magnitude, os mesmos 
intelectuais que hoje pensam para onde caminha a humanidade certamente 
continuarão a ser chamados para opinar sobre todo tipo de assunto. E, a 
despeito das críticas às vezes devastadoras que possam sofrer, continuarão a 
"colocar o dedo na ferida", como disse Janine. Antônio Cicero fecha a questão: 
“Longe de aceitar o papel que lhe querem atribuir, o filósofo deve meter-se 
onde não é chamado”. 

Uma História Íntima da Humanidade 

Você já encontra Edição de Bolso do livro Uma História Íntima da 
Humanidade (Editora Record, 1996 / Editora BestBolso, 2008; 574 Páginas), 
instigante leitura do historiador Theodore Zeldin, um dos cem mais 
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importantes pensadores vivos, sobre as mudanças dos sentimentos e das 
relações pessoais ao longo dos séculos.   

Historiador da Universidade de Oxford e colecionador de prêmios no 
meio acadêmico, Theodore Zeldin define os marcos das mudanças sofridas 
pelas relações pessoais e sentimentais do ser humano ao longo dos séculos. 
Misericórdia, crueldade, ódio, felicidade, desejo, coragem, o livro acompanha 
todos estes e outros sentimentos na vida das pessoas em diferentes épocas, 
culturas, religiões e regimes políticos.  

Cada capítulo tem como introdução um caso real analisado pelo autor. 
Ele constrói abordagem original da história sentimental da humanidade. Nas 
palavras do próprio Zeldin, esta é obra onde o leitor não achará a história 
“como ela é exposta em museus, com cada império e cada período 
cuidadosamente separado”, esse texto é “sobre o que não fica parado, sobre 
o passado que ainda está vivo na mente das pessoas hoje”. Trata-se de leitura 
muito envolvente. 

Resumiremos aqui, como exemplo de seu conteúdo, o tema do último 
capítulo (23): “Como as pessoas escolhem um estilo de vida, e como este não 
as satisfaz plenamente”. Diz ele: “até agora, os seres humanos extraíram seis 
lições de suas tentativas de encontrar a melhor forma de sobreviver com o 
mínimo de dor. Parecem ter concluído que há seis métodos de viajar pela 
vida, seis meios de transporte”. As filosofias morais mais populares do mundo, 
as que aconselham como viver, são de seis categorias, entretanto, cada 
pessoa acredita possuir sozinha a resposta certa. Assim, parece haver milhares 
de alternativas. Na verdade, de fato, a maior parte dos conselhos sobre a 
sabedoria no viver adveio de uma das seis categorias. 

O primeiro método consiste em obedecer, em ceder à sabedoria dos 
outros, em aceitar a vida como ela é. No passado, provavelmente, a maioria 
dos humanos viveu sob este método, muitas vezes porque eles eram forçados, 
mas não menos porque ele lhes oferecia paz de espírito e a confirmação de 
estarem em harmonia com seus vizinhos. Achava-se que quem evitasse a 
confrontação seria mais saudável e menos tenso do que os dominadores, que 
ficam rígidos de ansiedade, como se temendo que os explorados 
eventualmente deixem de obedecê-los. Os seres humanos, em boa parte, 
tentaram limitar o número de decisões que tomavam. A obediência sobreviveu 
tão tenazmente porque é impossível formar a opinião de uma pessoa sobre 
cada assunto, razão pela qual a maioria das pessoas continua sempre 
conformista sem segmentos mais ou menos largos do seu comportamento. 

Nunca foi fácil obedecer, e está se tornando mais árduo à medida que 
aumenta o raio de opções. Por exemplo, o islamismo é a religião da 



  204

obediência: a palavra significa “capitular” ao desejo de Deus. Mas também 
quer dizer “reconciliação”, o que requer esforço constante para superar as 
divergências. Já o cristianismo está agora rachado em inúmeras igrejas 
independentes, cada uma obedecendo de maneira diferente. 
Fundamentalmente, a religião ou a ideologia professada pelos indivíduos diz 
menos acerca deles do que a forma como eles a praticam. Os que aceitam 
determinada fé e deixam de questioná-la têm uma porção de coisas em 
comum, qualquer que seja a sua fé! 

Por outro lado, a religião ou a ideologia também pode significar 
desobediência, certa rejeição do mundo, busca de algo melhor, perpétuo 
autoquestionamento. Imaginar que a obediência a determinada crença ou 
seita, inclusive política, lhe daria o oposto, liberdade, é procura em vão, pois 
ninguém encontrou liberdade a partir das incertezas que o importunam. 

A obediência às regras da moda ou etiqueta, buscando a aprovação de 
outras pessoas, fazendo o que os demais fazem, apresenta tanto tolos quanto 
seguidores. É cada vez mais difícil descobrir exatamente o que os outros 
fazem, qual é a mentira sob o aparente conformismo, saber com o que se 
conformar. Ninguém é capaz de equacionar todos seus problemas tomando 
apenas uma única grande decisão, pois ela não elimina o grande número de 
pequenas decisões que ainda têm de ser tomadas todos os dias. 

O segundo método consiste em viver como negociador, barganhando 
para tirar o melhor possível da vida. Os pagãos, antigos e modernos, 
praticam-no de preferência aos demais métodos. Reconhece-se que o mundo 
está cheio de poderes que podem prejudicar ou trazer a felicidade, no 
entanto, favores se podem comprar. A habilidade consiste em saber qual é o 
preço mais baixo a ser pago, os sacrifícios mínimos a serem feitos para obter 
os desejos pessoais ou ter êxito. Barganhar pode ser agradável como jogo em 
que se ganha algo. 

Se você prefere ser negociador, então, elimina preocupações sobre se 
merece ou não o êxito. O sucesso pessoal veio a ser o objetivo das 
democracias, porque todo o mundo tem direito igual a ele; e deve ocorrer 
nesta vida, sem necessidade de esperar pela próxima. Muitos que governam já 
não alegam ser divindades, mas ainda concedem favores da mesma maneira 
que os deuses, trocando-os por sacrifícios por promessa de segurança. 
Promessas são quebradas porque é difícil comprar segurança. 

Problemas surgem porque, quando se perde em alguma disputada 
negociação, as possibilidades de vencer a negociação seguinte se reduzem, a 
pessoa se desespera para ganhar e não sabe mais o que oferecer aos outros 
em troca do que quer. Numerosos negociadores jamais tem a possibilidade de 
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fazer algum lance. Tem de buscar consolo em outros mundos onde não existe 
a necessidade de vencer. 

A terceira opção está em cultivar-se a si próprio, em seu “mundinho”, 
calar os líderes e os rivais, bloquear o acesso de outros ao seu mundo e 
concentrar-se em sua vida particular. No passado, não havia vida privada, 
ninguém se escondia da vigilância pública e da crítica incessante. Depois, a 
multidão permitiu brechas onde se pode cultivar segredos. Quanto mais a 
pessoa se fecha, imagina-se, mais chances ela terá de evitar a inveja 
provocada por sua riqueza, ou por seus gostos, e desfrutar da estima em 
geral, desde que apresente uma imagem pública cuidadosamente polida. Em 
particular, não apenas se pode acalentar os próprios pensamentos, mas 
cometer erros sem ser repreendido ou desprezado. 

Essas pessoas enxergam a democracia com o direito de serem deixadas 
em paz, em troca de pagamento de impostos, como se o dinheiro fosse 
proteção suficiente. Debates políticos deixam de ter significado. Os políticos 
tornam-se, para essas pessoas voltadas apenas para si (ou sua família), meros 
marionetes em palco inebriados por fantasias de micro poder. A privacidade 
torna-se o recurso principal contra a pressão governamental, contra o tom 
inquisitorial dos colegas, contra intimidações na família. Privacidade significa 
ver pessoas somente quando se quer vê-las. O resto não existe, exceto como 
personagens na televisão, que se torna a grande protetora da intimidade. 

O primeiro passo para a liberdade, para a exploração da privacidade, é 
imaginado para se dar quando se permite parar de trabalhar e retirar-se para 
a reclusão da vida doméstica, libertando-se para o que de fato desejam fazer. 
Às vezes, porém, a vida privada também pode se transformar em prisão! 
Cultivar seu mundinho apenas em benefício próprio é como cultivar cultura e 
não saber o que fazer dela quando chega ao apogeu. Surge o dilema: viver 
para si ou para outros, como os filhos? 

Levar a vida em brancas nuvens, sem se comprometer com objetivo 
algum, deixa de ser um propósito quando se cansa de navegar sem rumo e 
busca retomar o leme. Sente-se a necessidade de lançar âncora de vez em 
quando. Cansa se dedicar apenas à vida pessoal. Jamais estaremos totalmente 
interessados em ser o objeto exclusivo da nossa própria atenção. 

A quarta opção é sair à procura de conhecimento. A ideia de que ele 
possa ser adquirido é recente. Durante a maior parte da história, o 
conhecimento foi raro e inacessível para as massas. A herança esotérica 
sobrevive no jargão com que cada profissão se protege. 

O ensino não cessa de decair em repetição, duplicação, paralisação da 
mente. Por exemplo, estudar Economia durante toda a vida, tornar-se ultra-
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especialista, é maneira de ser inculto e desinteressante. Se o conhecimento 
torna-se aspiração universal, por que não satisfazer a curiosidade, tentar 
ultrapassar as fronteiras, os limites e os conflitos do conhecimento? 

Entretanto, “buscar conhecimento por puro amor ao conhecimento” é 
outra maneira de evitar-se uma decisão acerca do para quê se quer saber. 
Todos os mercadores profissionais de conhecimento sabem o conhecimento 
per si não bastar, o que fazer dele passa a ser da nossa conta... 

O quinto meio de vida consiste em falar, emitir as próprias opiniões, 
revelar-se aos outros, libertar-se das trevas trazendo à tona os segredos, 
memórias, fantasias, conscientes e inconscientes, investindo contra a 
hipocrisia e o decoro. Seria como, em termos contemporâneos, “blogar”. 
Escrever à vista plena, dando acesso livre para todos os que navegam pela 
web. A fé na força da conversa virtual tem primeiro de vencer a crença de 
que o uso das palavras é perigoso. 

Na realidade, o grande problema da fala consiste em descobrir o 
ouvinte. Porque não basta haver um número crescente de pessoas que falam 
(ou escrevem) pelo prazer de falar (ou escrever), sobretudo a seu respeito. O 
orgulho em poder comunicar-se não pode ser inflado por muita conversa inútil 
ouvida em silêncio ou com sinais de incompreensão. Chama-se a isso de 
“frigidez dos ouvintes”. Os blogueiros são dominados pelo desejo de achar 
alguém capaz de ouvi-los e entendê-los ao mesmo tempo. Ter audiência e 
receber comentários, os prazeres do blogueiro são. 

Esses cinco métodos de levar a vida conservam seus atrativos, apesar 
de decepções naturais. Zeldin aponta um sexto modo de vida, porém, tentado 
poucas vezes: “ser criativo”. Só quando a originalidade veio a ser valorizada – 
o que ocorre apenas em alguns círculos, como entre os artistas cujas obras as 
multidões não conseguem entender – foi possível creditar-se criatividade aos 
indivíduos. Os gênios incompreendidos sofreram durante sua vida inteira, mas 
o ideal da criatividade acabou sendo reconhecido. 

Pelo menos metade dos ingressantes no mercado de trabalho desejam, 
preferencialmente, empregos que lhes enseje o cultivo do lado artístico, 
criativo, não alienado do resultado de sua labuta diária. Dinheiro, ócio e 
segurança não constituem todo o propósito na vida profissional.  

Mas a maioria dos seres humanos, se fosse sincera, responderia com 
insegurança acerca de sua criatividade. Eles diriam que a atrofiaram a fim de 
se ajustarem, que lhes falta a necessária franqueza e estiveram absorvidos 
demasiadamente por seus passados, suas famílias ou seu trabalho. Eles se 
atormentam por não poderem chegar ao nível que desejam. Mas não adianta 
lastimar, pois o grande problema da criatividade permanece: não oferecer 
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garantias de que produzirá resultados que todos valorizem ou compreendam, 
ou seja, que não sejam uma imitação disfarçada. O sentimento de ser uma 
“fraude” (e ser descoberto por isso) é geral. 

Tentar os seis métodos de viver é necessário para quem espera ter vida 
plena. Difícil será chegar à conclusão que eles não bastam... e não encontrar 
outro modo de viver! 
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